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املواد املن�سورة يف املجلة تعرب عن راأي اأ�سحابها، 
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ال�شهباء،  �شهول  وجئت  ال��ن��دى،  حنني  م��ن  ����ّرًة  القلب  حت��ت  خ��ّب��اأُت 

�شنديانًا  ال�شوء  مفرق  على  واقفني  الن�ر،  اأهبة  على  الرجال  فوجدت 

يوقظ الفجر، ليذهب اإىل دوامه اليومي، يف �شباح اخل�شوبة. 

ر�ض، يقود الّرجال اإىل �شموخهم،  راأي���ت �شيف الّدولة ي�شّم���د خا�رة الأ

ويرّج التاريخ حتى تنه�ض ال�شخور من رقودها، وت�رخ يف م�شارب الدهور: 

ن منت�شف الن�ر اإل قليال.... هنا حلب ال�شهباء وال�شاعة الآ

اليوم ال�سوري للّثقافة املقاومة

�

بتاريخ  حلب  مدينة  يف  �أقيمت  �لتي  �لثقافة«  وز�رة  »يوم  فّعالية  يف  �لوزير  �ل�سيد  كلمة 

2015/11/23م.
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ر�ض،  حل����ب ال�شام����دة، حلب املقاتلة، حلب التاري����خ الطالع من جذور الأ

زعرتًا وغارًا وجباهًا معممًة بالكربياء.

 حل����ب امل�ّرج����ة بع����رق جنوده����ا ال�شامدي����ن على تخ����وم امل����وت عّلمتنا، 

واألهمتن����ا معن����ى ثقافة احلي����اة، ثقافة املقاومة، فكان الحتف����ال بيوم وزارة 

الثقافة: اليوم ال�شوري للثقافة املقاومة.

ومن يجيد املقاومة، من يجيد احلياة كال�شهباء الناه�شة من ركام الرماد 

رهاب!؟؟ قلعًة للربوق ال�شاخرة بعتم املوت، ودخان الإ

حلب لي�شت مدينًة من ب�شاتنَي واأطفاٍل ذاهبني اإىل املدار�ض، ول ت�شاري�ض 

من جنوٍم و�شجر، بل هي عا�شمة اهلل عّمرها بلهاث املالئكة، على هذا الرتاب 

ر�ض اأقرب ما تكون اإىل ال�شماء.   املقّد�ض، حيث الأ

م����ن كربياء املتنبي، وغربة اأبي فرا�ض، و�شموخ �شيف الدولة، تعلمت اأبواب 

آثار الغرباء  حلب كيف ت�شت�شيف اأحّبتها بالغناء و»مرّبى الورد« وكيف تغ�شل ا

مبوج ال�رايني، و�شابون الغار.

ّمه����ات، ظّل����ت وفي����ًة لرباءته����ا، فلم ت�شتط����ع �رخات  حل����ب ال�شهّي����ة كطع����ام الأ

مها �شورية �شالًة ترتلها قلعتها  الغرائز اأن ت�شتدرجها اإىل حفر املوت، بقي ولوؤها لأ

ال�شاخمة، وحتملها اأنفا�ض ال�شحى، لتم�شح نوافذ الفجر الطالع من قا�شيون.

اأدرك����ت اأن هذه الهجم����ة ال�شارية، ت�شته����دف العقل، ومكونات����ه املعرفية، 

لغ����اء والت�شويه، وتدمري كل جميد يف رموزنا احل�شارية، متهيدًا لفو�شى  بالإ

اجلغرافية. لكن ال�شهباء التي �شهدت ولدة الدهر، مل تقبل بخلخلة التاريخ، 

وكان يقينه����ا جن����م القط����ب ال�شاط����ع يف �شح����وب الوق����ت، يهت����دي بومي�شه 

الطالعون من �شالبة ال�شخر، اإىل �شباب ال�شجر.

�شود، وتظّل ال�شهباء وارفًة كلثغة طفٍل  هنا يتك�ّر املوت، ويندحر الغبار الأ

متنح احلياة طعم احلياة.
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�شواعد اأبنائها، جباه اأهلها، �شرب اأمهاتها، عناوين الزمن القادم من رحم 

ر�ض املجبولة بالفداء، �شنابل خ�راء... خ�راء  الوجع، حام���اًل طهارة الأ

حتى اخل�شوبة.

تث����ب الكلم����ات حت����ى ت�شتطيع الو�ش����ول اإىل غب����ار قدميك اأيته����ا ال�شابرة، 

�شط����وري، وما تزال  متت�ش����ق اللغ����اُت قاماتها حتى تق����ول حرفًا من �شمودك الأ

ابت�شامت����ك ال�ّشاخ����رة م����ن ع����وادي الزمن، جتوب م����زارع الرياح، خي����وًل مدوّية 

ال�شهيل.

مل اأحّج اإىل رحابك الطاهرة كوزيٍر للثقافة! بل جئت اأتتلمذ على �شواعد 

رجالك وجباههم، اأتعلم من �شمود احلدائق، ومن �شرب الع�شب، كيف نعّلم 

طفال قراءة الّريح، وهبوب ال�شفائر على اأكتاف ال�شبايا. الأ

جئ���ت اأتو�شاأ بالفجر � قبل �شالة ال�شب���ح � على �شجادة اأر�شك امل�شغولة 

نبياء. بخطى الأ

ففي حلب كّل نافذة م�رعة لر�شالة ن�شمة، كّل ع�شفور يقطن يف غ�شٍن 

ذابل، كّل امراأٍة تردم بغنائها هدير القذائف، وزير للثقافة. 

ر�ض،  ثقافة احلياة، ثقافة ال�شم�ض، ثقافة ال�رايني الهادرة يف م�شارب الأ

بيادر حنطٍة، وخبٍز �شاخن.

اأ�شم���ع يف حفيف ظاللك نب�ض قلوب ال�شامدي���ن يف كوير�ض والكندي، 

مهات. وخطوات العابرين اإىل جمدهم، على اإيقاع الر�شا�ض، وو�شايا الأ

التاريخ ل يعيد نف�شه، لكن الّرجال يعيدون مالحمهم، وي�شّوبون م�شار 

التاريخ، حتى تظّل مالمح الوطن مغ�شولًة بو�شامة القمم.

�شي���ف الدول���ة احلمداين، يحطّم على اأ�شوارك املنيع���ة، جيو�ض املرتزقة، 

ر�ض، �شيوًل من الفولذ والطمع، فحّذر جّدك  بعد اأن جتّمعوا من اأقطار الأ

املتنبي اأمريه �شيف الدولة:
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اأت�������وَك ي����ج����ّرون احل���دي���د ك��اأن��ه��م

ق����وائُم ل��ه�����������ّن  م��������ا  ب��ج��ي��������اٍد  ���ش��������������روا 

ر�ض والغرب زحفه خمي�ٌض ب�رق الأ

زم��������ازُم م����ن����ه  اجل�����������وزاء  اأذِن  ويف 

����ٍن واأّم���������ٍة جت����ّم����ع ف���ي���ه ك������ّل ل���������شْ

ال���رتاج���ُم    اإّل  احل��������ّداَث  ُي���ف���ه���ُم  ف��م��ا 

والي���وم، اأمل���ح عباءة املتنبي خفاقًة على �رف���ات قلعتك ال�شاخمة، ي�شدو 

�شد: ل�شيف دولة ع�رنا ب�شار الأ

وق��ف��ت وم���ا يف امل����وت ���ش��كٌّ ل��واق��ٍف

ك����اأّن����َك يف ج��ف��ن ال�������ّردى وه����و ن��ائ��ُم

ب����ط����اُل ك��ل��م��ى ه��زمي��ًة مت���رُّ ب���كَّ الأ

������اٌح وث�����غ�����رك ب���ا����ش���ُم ووج�����ه�����ك و�������شّ

ن�شانية كّله����ا، بانت�شاره على  الي����وم يعي����د �شعب �شوري����ة، ملحمة اخللود، ملج����د الإ

اإرهابيي العامل، الذين احت�شدوا من اأكرث من ثمانني دولًة، لينه�شوا حلم ال�شوريني.

جيال القادمة األق  اليوم تكتنز اجلّدات جمر احلكايات، لتق�ّض على الأ

آبائهم. بناء، جمد ا الن�ر، وتلّقن الأ

املجد للحياة يكتبها اجلي�ض ال�شوري املقّد�ض بحرب الروح، ليظلَّ النخيل 

مورقًا يف قامات ال�شبايا.

املج���ُد لل�شه���داء يقفل���ون اأعماره���م عل���ى مداخ���ل البيوت، حت���ى تظّل 

آمنًة على �شفاههم. طفال ا �شحكات الأ

املجد لل�شهباء، والعّزة والن�ر ل�شورية.
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اأحد  )�9�9-�000م(  حاطوم  الدين  نور  الدكتور  وامل��وؤّرخ  املفّكر  يعّد 

العربية  املكتبة  اأث��رى  فقد  العربي،  الوطن  يف  والتاريخ  الفكر  اأعمدة 

ومازالت  كانت  التي  املعّمقة،  والدرا�شات  ب��ح��اث  والأ املوؤلفات  بع�رات 

مراجع اأ�شا�شية يف تاريخ احل�شارة، والتاريخ الدبلوما�شي، وتاريخ اأوروبا، 

واملجتمع العربي، وفهم اأدبيات التاريخ احلديث واملعا�ر، ويعترب بحق 

واأ�شّدهم مت�ّشكًا مبناهج  باحلقيقة،  الت�شاقًا  العرب،  املوؤرخني  اأكرث  من 

�شا�شية،  الدقة، وال�شتيفاء والبحث والتحليل، والرتكيز على امل�شادر الأ

عليها  نطلق  اأن  ميكن  تاريخّية،  م��ادة  من  حتويه  ما  كل  ل�شتخال�ض 

»منهج املو�شوعية البحتة«.
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م�شريته الطويلة احلافلة بالعطاء وتعامله الواعي مع التاريخ، جعلت 

العقل  تكوين  الكبري يف  ث��ر  الأ ت��رك  ق��ادرة على  درا���ش��ات ممتعة  كتاباته، 

ة من الباحثني وطالب العلم  جيال عدَّ الواعي املدرك حلقائق احلياة لأ

واملعرفة.. �شاألته مّرة: كيف تفهم التاريخ، فاأجاب: اأفهم التاريخ، كما يجب 

ن�شاين، من خالل املخّلفات  اأن اأفهمه، اإنه حماولة للتعّرف على املا�شي الإ

فهم  اإنه  اإن�شانية..  بتجارب  غنية  علمّية  درا�شة  اإنه  ال�شلف..  تركها  التي 

باأ�شكال خمتلفة عرب الع�شور وكل جيل فيها �شارك يف بناء معبد »كلري« 

ذاكرة  اإنه  ه��ذه..  اأيامنا  اإليه يف  ماو�شل  اإىل  و�شل،  اأن  اإىل  التاريخ،  اإلهة 

زمنة، وما اأجنزته من ن�شاطات خمتلفة،  ن�شانية على توايل الع�شور والأ الإ

من علوم وفنون وتقنية.. اإنه �شعب املنال، واإننا ل ن�شل فيه اإىل نتيجة 

ن�شبية،  اإنه موجود وحقيقته  نقول  ذلك  ومع  قانون مطلق،  اأو  حا�شمة، 

بداع فيه دائم على �شوء الوثائق املكت�شفة، والتي �شتك�شف يف امل�شتقبل  والإ

القريب اأو البعيد..

لقاءات كثرية جمعتني بالدكتور حاطوم، وكان خاللها دائم التاأكيد على 

العالقة التي ربطته بعلم التاريخ منذ ال�شغر، حيث كان والده يق�ض عليه 

ف�شوًل من كتاب »بدائع الزهور« و»تغريبة بني هالل« وق�ش�ض »�شيف بن ذي 

يزن« و»عنرتة« و»األف ليلة وليلة« و»نور اليقني يف �شرية �شّيد املر�شلني« وغري 

�شغاء ال�شّيق، بداأ يقراأ كتب  ذلك مما كان يف مكتبته من كتب.. وبعد هذا الإ

�شالمي، يف فرتة التعليم الثانوي، واأقبل اأي�شًا بنهم �شديد  التاريخ العربي الإ

مهات الكتب واملخطوطات يف املكتبة الظاهرية يف دم�شق،  على املطالعة، لأ

الفرن�شية،  »مونبليية«  جامعة  يف  لدرا�شته  وكان  ال�شيفّية،  العطل  خالل 

وح�شوله على الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعا�ر من جامعة باري�ض، 

مطالعاته  من  زاد  مما  �شاتذة،  الأ كبار  موؤلفات  لقتناء  املنا�شبة  الفر�ض 
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ال�شاملة  وترجماته  وموؤلفاته  اأبحاثه  يف  الغو�ض  على  و�شاعده  للتاريخ، 

اجلديدة، التي قام من خاللها بالعودة اإىل الكثري مما ُكِتَب ودّون يف الع�شور 

ال�شابقة.. لقد وجد اأن ما كتبه موؤرخونا القدماء، �شواء كانوا �شهود عيان، اأم 

عن النقل غري املبا�ر، قد تاأثر بعدة عوامل خمتلفة، توجيهية، اأو عاطفية 

�شاطري واحلقائق،  ح�شب الع�شور التي كتب فيها، حتفل باملدح والقدح، والأ

يديولوجيات« املعا�رة لهم.. ح�شب اهتمام املوؤرخني اخلا�ض، و»الأ

لقد وجد من ال�رورة مبكان، العودة اإىل هذا التاريخ، والقيام بنف�شه 

�شوء  وعلى  قة،  موثَّ نقدّية،  علّمية  درا�شة  على  بناء  وتاأليفه  جديد،  من 

ة اجلديدة، ونظرة بعيدة عن التحّيز  ثقافتنا الع�رية، ومفاهيمنا العلميَّ

جهد امل�شتطاع.. والتاأليف يف التاريخ، باملفهوم احلديث، لي�ض اإعادة كتابة، 

ول اإكمال نواق�ض، واإمنا درا�شة علمية، وبطريقة منهجّية خا�شة بالتاريخ، 

اأبناء  بني  الوثيق  الرتابط  نربز  اأن  بالذات،  املريرة  الفرتة  هذه  يف  ويهّمنا 

خوية، بعيدًا عن اأنظمة احلكم  العرب على اختالف اأقاليمهم، و�شالتهم الأ

بني  فرق  ل  تاريخهم،  �شنعوا  وكيف  التاريخ،  نهم  كوَّ وكيف  كانوا،  »كيف 

مغربهم وم�رقهم، وكيف كانت عالقاتهم متوا�شجة مل تنقطع، على الرغم 

مما اأحاط بهم من ظروف �شعبة ومفتعلة عن طريق احلّكام، اأو عن طريق 

ال�شتعمار البغي�ض...

واعيًا  ودر���ض،  ��ف  واألَّ كتب  ما  كل  ك��ان يف  الدين حاطوم،  ن��ور  الدكتور 

�شا�شية التي يجب توافرها يف املوؤرخ، وقد حّددها يف  ومدركًا، للمهمات الأ

�شفات و�روط ميكن اخت�شارها:

ن التاريخ مو�شوعة  �- على املوؤرخ اأن يكون مثقفًا، ثقافة علمّية وا�شعة، لأ

�شيء  كل  ن  لأ بال�شمول..  ويت�شف  احلياة،  نواحي  خمتلف  يتناول  علمّية، 

مو�شوع التاريخ، ول توجد وقائع »تاريخية« ووقائع »غري تاريخية«.
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ما  لكل  الت�شديق  بعيد عن  نّقادًا، �شادقًا  بال�شرب،  يكون متحليًا  اأن   -�

حداث بغربال وا�شع  يعر�ض عليه، مهّمته �شاقة وع�شرية، وعليه اأن يغربل الأ

وفق  الب�رية،  احل��وادث  منطق  يقت�شيه  ما  اإل  منها  يبقى  فال  الفوهات، 

الطريقة املنهجّية، واأن يقراأ كثريًا، ويجمع كثريًا، وينقد كثريًا، وي�شقط كثريًا، 

ويكتب قلياًل... مهمته: ماذا يجب اأن يطرح، وماذا يجب اأن يبقي وياأخذ...

�- اأن يكون حمايدًا يف بحثه احلر، جهد امل�شتطاع، واحلياد مبداأ يقيه من 

اخلطاأ، وال�شت�شالم للعاطفة، والتورط يف املزالق، واإذا كان من ال�شعب جّدًا، 

التزام احلياد يف كتابة التاريخ القومي، فاإن املنهج العلمي يحذره، ويدفعه 

اإىل ال�شك، لي�شل اإىل ما يراه يقينًا ن�شبيًا، وحقيقة ن�شبّية.. وق�شية املوؤرخ، 

هي ق�شّية وجدانّية، واأخالقّية وعلمّية معًا، والنزاهة الفكرية، وال�شجاعة 

اخللقّية، �شفتان اأ�شا�شيتان، مميزتان للموؤرخ.. واأول قانون يفر�ض عليه، هو 

األ يجُروؤ على قول �شيء يعلم باأنه خطاأ.. وثاين قانون هو اجلراأة على قول 

ما يعتقد اأنه حق و�شواب.. ويف هذه املغامرة الفكرية تدخل �شخ�شية املوؤرخ، 

وعليه اأن يكون م�شتعدًا ملقاومة اأحكامه امل�شبقة على احلوادث، اإذا ثبت له ما 

يخالفها.. ومقاوم اأحكام قّراِئه، وما يتبع ذلك من اأوهام.

�- على املوؤرخ اأن يكون كاتبًا، وفنانًا، وعاملًا.. كاتبًا، يكتب بلغة وا�شحة 

و�شليمة، وب�شيطة ومفهومة.. فنانًا، يعرف كيف يعر�ض مو�شوعه، ودرا�شته، 

فق، يعرف كيف يتعامل متعاطفًا مع مو�شوعه  واأحكامه.. عاملًا، اأي وا�شع الأ

�شول املنهجّية.. ح�شب الأ

ق��ال يل:  امل���روّي���ات،  ه��و علم  ال��ت��اري��خ  اإنَّ علم  ي��ق��ول  م��ن  رّده على  يف 

تعترب  اأو مكتوبة..  بالتواتر،  �شفهّية متناقلة  كانت  اإن  التاريخّية،  الرواية 

الذاكرة  تعتمد على  املوؤرخ وحتقيقه، وهي  لنقد  تاريخّية، وتخ�شع  مادة 

واحلفظ، وكثريًا ما تخون الذاكرة احلادث وت�شوهه، وتقوده اإىل غري ما�شنع 
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ا التاريخ واإن كانت له �شلة بالرواية، فيظل علمًا، والعلم هو البحث،  له.. اأمَّ

عن احلقيقة واأ�شولها، وقد جتاوز التاريخ مرحلة الرواية، واأ�شبح علمًا 

موثقًا، بحثًا ونقدًا، وتاأليفًا.. داأبه احلذر وال�شك والتحقيق للو�شول اإىل 

ما ير�شى به ويقنعه من حقيقة تاريخية، واإن كانت ن�شبية.. اأّما الرواية 

تها، بعيدة عن هذه القواعد العلمّية، ولبد لها من �شوابط  فرتوى على عالَّ

واأ�شول خا�شة لت�شبح مقبولة و�شائغة..

بعيدًا عّما قيل عن دور علماء ال�شت�راق يف كتابة تاريخ العرب، يرى 

العرب، علماء لهم  الذين اهتموا بتاريخ  امل�شت�رقني  اأنَّ  الدكتور حاطوم 

العلمي،  التاريخ  �شبقونا يف ميدان  وقد  الذي نقدره ونحرتمه..  جهدهم 

تاريخنا  تف�شري  يف  نظرتهم  ولكن  لنا،  اأ�شاتذة  وكانوا  احلديث،  املنهجي 

ا الظن، ونظرة بع�شهم لتاريخنا لتخلو  تختلف عن نظرتنا.. هذا اإن اأح�شنَّ

من اأغرا�ض ا�شتعمارية، يف حينها، مهما حاولوا اأن يكونوا حمايدين، ولكن 

يجب األ ننكر، اأنهم اأفادونا وعودونا على انتهاج الطريقة العلمّية، ونبهونا 

فقد  ن  الآ اأم��ا  وال��در���ض..  البحث  خ��الل  عّنا  تغيب  قد  كثرية،  نقاط  اإىل 

انق�شى دورهم، واأ�شبح لدينا يف الوطن العربي موؤرخون اأكّفاء مبختلف 

ملك  اأن  بعد  باأيدينا،  تاريخنا  وندر�ض  نكتب  اأن  وباإمكاننا  التخ�ش�شات 

واأ�شبح  وتاأليفه،  التاريخ  درا�شة  يف  املنهجّية،  الطريقة،  نا�شية  موؤرخونا 

مكان التحرر من قيود التّبعية ال�شابقة، والتاأليف بحرية، ولكن هذا ل  بالإ

فادة من التجارب واخلربات  مينع مطلقًا من التعاون والتبادل الثقايف، والإ

وتطور العلوم واملعارف..

اأو  وح��ده،  املا�شي  هو  التاريخ  اإنَّ ميدان  وي��ردد  يقول  رده على من  يف 

الدكتور حاطوم يقول يل  كان  ال��زم��ان..  وف��ات وط��واه  انق�شى  حكاية ما 

دائمًا: ال�شلة بني املا�شي واحلا�ر وامل�شتقبل و�شيجة، ول ميكن اأن يكون 



نور الدين حاطوم، والبحث عن التاريخ

2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  ��2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

، ول م�شتقبل، من دون حا�ر، واحلا�ر وليد املا�شي  احلا�ر من دون ما�ضٍ

حقاب والقرون، ولو �شاألتني كيف يكون حا�ر اأمتنا العربية، لقلت:  عرب الأ

ارجع اإىل غابرها وما�شيها، ولذلك فدرا�شة املا�شي تو�شح احلا�ر وتف�ّره، 

ن�شاين كله.. اإن على �شعيد الفرد، اأو املجتمع، اأو املجتمع الإ

اإنَّ احلا�ر معّقد ومت�شابك، وقد اأخذ بع�شه برقاب بع�ض، ول ميكن 

التاريخ،  قيل يف  ومهما  التاريخ،  اإىل  اأي  املا�شي،  اإىل  بالرجوع  اإل  فهمه 

جيال ال�شاعدة  فاإن يف درا�شته فائدة، واإل ملا اأوليناه اهتمامنا، وحملنا الأ

على درا�شته، وفهمه يف خمتلف املراحل الدرا�شّية، والفائدة التي نتوخاها 

خرى، كالطب والهند�شة  منه ل تظهر مبا�رة، كما تظهر فائدة العلوم الأ

داب..  واحلقوق واللغات والآ

كّنا  معارف  يك�شبنا  فهو  ن�شاطنا،  ويف  عقلنا  يف  توؤثر  التاريخ  درا�شة  اإنَّ 

و�شوقًا  رغبًة  فينا  ويوّلد  وجمتمعنا،  وبواقعنا  باأنف�شنا  ويعرفنا  جنهلها، 

�شهام وامل�شاركة يف  عمال املفيدة ملجتمعنا، ويجعلنا اأهاًل لالإ للقيام ببع�ض الأ

احلياة الجتماعية ويرينا املجتمعات وتطورها وتبدلها وتقلباتها ب�شورة 

مفاجئة، اأو بحركة بطيئة، اأي بانقالبات �ريعة اأو تطورات هادئة وعلى مهل، 

وفكرة التبدل والتغيري هذه تزيل من ذهننا العتقاد ببقاء املجتمع على 

حالة واحدة، وعدم تغيريه والتكّيف معه والر�شى به على عاّلته، وطريقته 

النقدّية تنفي عن فكرنا الت�شديق العامي، بكل ما يروى ويقال ويتحدث 

فكار من دون متحي�ض اأو نقد.. ولهذا يعترب »التاريخ« من  به من �شخب الأ

واحلركة  الن�شاط  اإىل  تدعو  ذهنية،  وريا�شة  ثقافيًا،  عن�رًا  الناحية  هذه 

واحليوية.. اإنه يرينا حقائق املجتمع ب�شورة حّية وحركية اأكرث من غريه من 

العلوم الجتماعية، ويدخل يف اإعدادنا مواطنني �شاحلني، ويزودنا مبعارف 

ومعلومات غزيرة، تك�شبنا مرونة، جتعلنا اأكرث تفهمًا لروح الواقع.. 
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وملوك  ق��ادة  تاريخ  اأن��ه  من  العربي،  للتاريخ  توّجه  ما  على  رّده  ويف 

وحروب خمتلفة، يرى الدكتور حاطوم: اأنَّ تاريخنا العربي، ك�شائر تواريخ 

والقادة  وال�شاللت احلاكمة  ���ر،  والأ القبائل  يهتم بحياة  خ��رى  الأ مم  الأ

حا�شي�ض ويوؤثر على النفو�ض، ويحدث  اأي بكل ما يخاطب الأ واحلروب.. 

فيها الهياج العاطفي، والتغّني باأعمال البطولت.. كان على هذا النحو 

مر والطاعة والتزّلف والرياء  »مداحه، نواحه« ح�شب الهوى والرغبة والأ

والتقّرب من احلكام..

مم، ولكن اإىل جانب ذلك كان  هذه اأمور مل يخُل منها تاريخ اأمة من الأ

والجتماعية  والثقافية  الفكرية  احلياة  يتناول  اآخ��ر  اهتمام  لتاريخنا 

كان  كل هذا  نواحي احلياة احل�شارية  اأي خمتلف  والفنّية،  والقت�شادية 

وبطريقة علمّية،  اإظهاره، يف �شوء جديد،  ولكن يجب  وم�شجاًل،  موجودًا 

جند  ولذلك  اهتمامهم،  واأول��وه  املحدثون،  موؤرخونا  اإليه  انتبه  ما  وه��ذا 

تف�شريًا  وتف�ّرها  اأمناط احلياة  تتناول جميع  موؤلفات عديدة  يف ع�رنا 

تاأليف  تاريخية جديدة، يف  دخلنا حديثًا يف مرحلة  اأننا  واأعتقد  علمّيًا، 

اإىل  يعود  والف�شل يف ذلك  الثانية،  العاملية  العلمي، منذ احلرب  التاريخ 

الطريقة  وتبّني  اجلامعات،  وقيام  القومي،  والوعي  العلمّية  الروح  اإ�شعاع 

العلمية احلديثة يف البحث والدر�ض، والعمل على تكوين موؤرخني علماء، 

بكل ما تت�شمنه هذه الكلمة من معنى علمي.. 

نَّ هذا  ن�شان مبا�شيه، اأمر طبيعي، لأ وهنا لبد من القول اإن اهتمام الإ

املا�شي يوؤلف جزءًا من �شخ�شيته وهويته، وما ينطبق على الفرد ينطبق 

على املجتمعات، ونظرية درا�شة التاريخ للتاريخ والعلم للعلم، والفن للفن.. 

لذاتها  تطلب  التاريخية  الدرا�شات  تعد  ومل  اليوم،  عامل  مقبولة يف  تعد  مل 

ن�شان  والإ العي�ض،  وف�شلها يف  عليها،  املرتتبة  للمنفعة  تطلب  بل  فح�شب، 
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امل��وؤرخ  ق��ول  وف��ق  اليوم،  ع��امل  يف  اأ�شبح  التاريخ،  يتفل�شف..  اأن  قبل  عا�ض 

العاملي »�شتيورات هيوز«: »يعد نف�شه علمًا �شاماًل، وعلمًا و�شيطًا« وهو بحق 

علم مو�شوعي، و�شعت معرفته كل �شيء يف املجتمعات الب�رية وهذا يوؤكده 

اإىل الدور الو�شيط للتاريخ،  الدكتور حاطوم يف موؤلفاته، التي ي�شري فيها 

واأحالمها،  آمالها  وا الب�رية وماآ�شيها  ف على املجتمعات  فمن خالله نتعرَّ

وكل ما يتعّلق بحياتها املا�شية، اإىل اأن و�شلت اإىل ما و�شلت اإليه..

مدينة  اأو  قرية  ن��در���ض  ك��اأن  �شغرية،  ب��ن��واٍح  حديثًا  الهتمام  ب��داأ  لقد 

قوم  اأو  البلدان،  بلدة من  اليومية يف  اأو احلياة  زمنية معينة،  خالل فرتة 

التي  التاريخّية  املعرفة  اأفق  تو�شع  املتفرقة  الدرا�شات  وهذه  ق��وام..  الأ من 

�شياء،  تت�شمنها املوؤلفات الكربى، ومتّدها بن�شغ جديد، وتو�شح كثريًا من الأ

اأو ل يهتم بها.. وهكذا تفرعت الهتمامات، وانتقلت من  كانت جمهولة، 

العام فروعه  للتاريخ  واأ�شبح  اإىل اجلزئي،  الكلي  اإىل اخلا�ض، ومن  العام 

اأو التخ�ش�ض، تدخل فيه  التنوع  خرى.. وهذا  املختلفة، كفروع العلوم الأ

�شخ�شّية املوؤرخ وميوله واهتمامه وتعاطفه مع املو�شوع الذي تهّمه درا�شته، 

وعلى ما يبدو اأن الهتمام، من�رف حاليًا اإىل التاريخ احل�شاري، ومايدخل 

حتت هذا العنوان من تفريعات ل حّد لها..

قبال على قراءة التاريخ �شهد يف ال�شنوات املا�شية ازديادًا كبريًا، مما  الإ

يدل على حب النا�ض للمعرفة التاريخية واحل�شارية، وحر�ض دول العامل 

على التباهي بتاريخها واإجنازاتها احل�شارية، كما اأنَّ التاريخ يف ال�شعوب 

مة  النامية اتخذ كنوع من الدفاع عن النف�ض، اأو املغالة مبدح �شخ�شية الأ

�شفات  للتاريخ  جعل  ما  وه��ذا  وح�شارتها،  مبا�شيها  ال�شعوب  واهتمام 

جديدة مل تكن معروفة �شابقًا.

❁    ❁    ❁
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ديب و�لناقد و�لمو�سيقي �لر�حل �سميم �ل�سريف، وتكريمًا   وجدت هذه �لدر��سة �سمن �أور�ق �لأ

له في ذكرى مرور عامين على رحيله، نن�سرها كاملة...

❁

غنية العربية وامل�سرح الغنائي الأ

ميم ال�شريفشميم ال�شريفشميم ال�شريف ش�ش�
❁

ة المو�سيقية سة المو�سيقية سة المو�سيقية  س ال يمكن تحديد بوادر النه�س ال يمكن تحديد بوادر النه�

ف������ي الوطن العربي بت�أري������خ معين وال يمكن 

� بين الحربي������ن الع� بين الحربي������ن الع�لميتين  �ر فترة م�������ر فترة م������� �اعتب�������اعتب�������

�كثر ازده�كثر ازده�راً )1918-1939م( وهي الفترة االأ

ة سة سة  سر النه�سر النه� ر النه�سر النه�س سداب بداية لع�سداب بداية لع� �في حي�في حي�ة الفنون واالآ

ن�صاف اعتماد  إيقية، وقد يكون من الإيقية، وقد يكون من الإ يقية، وقد يكون من الصيقية، وقد يكون من الص صالمو�صالمو�

لالمحاولالمحاولت الفردي������ة التي ظهرت في الربع 

ر قبل اختراع صر قبل اختراع صر قبل اختراع  صع ع�صع ع� ع ع�صع ع�ص صخي������ر من القرن التا�صخي������ر من القرن التا� الأ

الحاك������ي- فونوغراف – م������ن قبل عدد من 

رح صرح صرح  صوريي������ن الذين اهتموا بالم�صوريي������ن الذين اهتموا بالم� وريي������ن الذين اهتموا بالم�صوريي������ن الذين اهتموا بالم�ص صالفنانين ال�صالفنانين ال�
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������رح ص������رح ص������رح �لغنائي خا�صة من �أمثال:  صلم�صلم� عامة، و�

ليمان صليمان صليمان  ص������ف خياط، �ص������ف خياط، � ������ف خياط، �ص������ف خياط، �ص صلقباني، يو�صلقباني، يو� أب������و خليل � �

ة صة صة  صي������ة للنه�صي������ة للنه� كندر ف������رح، بدصكندر ف������رح، بدصكندر ف������رح، بد� ص�ص� إح������ي، �إح������ي، �إ قرد�

هدها صهدها صهدها �لوطن �لعربي فيما  صلتي �صلتي � يقية صيقية صيقية � صلمو�صلمو� �

إالء رحالهم �إالء رحالهم �إلى م�صر على  الء رحالهم �والء رحالهم �وؤ و هو ه دصدصّد صبعد، وقد �صبعد، وقد �

وصوصو� فنونهم في عهد �لخديوي  صت، فعر�صت، فعر� �فتر�فتر�

�لعر�لعر�بية، وبعد  ماعيل، وفي زمن صماعيل، وفي زمن صماعيل، وفي زمن �لث������ورة � ص�ص� �إ

اطهم على م�صر بل صاطهم على م�صر بل صاطهم على م�صر بل  صلها، ول������م يقت�صر ن�صلها، ول������م يقت�صر ن� لها، ول������م يقت�صر ن�صلها، ول������م يقت�صر ن�ص صف�صف�

إحي( �إحي( �إلى تون�س  ليم������ان قردصليم������ان قردصليم������ان قرد� صل )�صل )� ل )�صل )�ص صمتد بف�صمتد بف� �

رح صرح صرح �لغنائي في  صلم�صلم� �لتي لم تكن قد عرفت �

عام )1909م(.

������رح ص������رح ص������رح �لغنائي �لذي  صلم�صلم� أت������ي �أهمي������ة � اتاتا

الء والء وؤالء �لفناني������ن في كونه  وقام عل������ى عاتق هوقام عل������ى عاتق ه

تقطب صتقطب صتقطب  ص�ص� �لملتقى �لثقافي �لوحي������د �لذي �

�أهل �لطرب و�لنا�س كافة من مثقفين وغير 

أنه كان نقلة �إبد�عية من فن  مثقفين، وفي �

إلفن������ون، �إلفن������ون، �إذ ما قبل  و�ح������د �إل������ى جملة من �

يقى تقت�صر صيقى تقت�صر صيقى تقت�صر  صلمو�صلمو� �لغنائي، كانت �لغنائي، كانت � �������رح �������رح � ������رح ص������رح ص صلم�صلم� �

حات، وعلى صحات، وعلى صحات، وعلى  صلمو�صلمو� �لجماعي في �لجماعي في � �لغناء �لغناء � �على �على �

�صو�ت  �لغن������اء �لمنف������رد من قب������ل ذوي �الأ

دو�ر و�لق�صائد  �لقوي������ة و�لجميلة ف������ي �الأ

لي  و�لمو�الت و�لطقاطيق، وعلى �لعزف �الآ

�لذي كان ي������دور في مجمله على �الرتجال 

�لع������زف �لع������زف �لمنفرد، وعلى  �ي������م- في �ي������م- في � ي������م- في صي������م- في ص صلتقا�صلتقا� � –
التالتاأليف  �لمقطوعات �لم�صاغة في قو�لب �

ماعيات صماعيات صماعيات  صارف و�صارف و� ارف و�صارف و�ص صلعثماني من )ب�صلعثماني من )ب� ي وصي وصي و� صلفار�صلفار� �

ولونغ������او تحميلة( من فرق التخت ال�شرقي 

المو�شيقية، فاإذا اأ�شفنا اإلى هذا كله الو�شع 

االجتماعي للفنانين، ومحاربة رجال الدين 

حي������ان – للفنون  والدول������ة –على اأغلب االأ

قطار العربية  عامة ولمروجيها، وافتقار االأ

ندية المو�شيقية الر�شمية  –عدا م�شر– للأ
)اأميرية( والخا�شة، وللم�شارح ودور اللهو، 

اأدركنا كم عانى الرواد المبدعون في �شبيل 

تقديم فنونهم من جهة والنهو�ض بالفن من 

جهة ثانية.

والم�ش������رح الغنائ������ي ال������ذي اقتب�ض من 

ول على  وبريت في الغرب، عرف �شكله االأ االأ

ي������دي رائده )مارون نقا�������ض( عام )1848م( 

ورواد الم�ش������رح الغنائي والغناء والعزف من 

أنف�شهم باأنف�شهم، كانوا يدركون  الذين علموا ا

هم  عن وعي اأن هذا الم�شرح �شيكون النقلة االأ

نه جمع بين فنون  في نه�شة الفنون عامًة، الأ

دب والتمثيل والمو�شيقى والغناء والرق�ض  االأ

�شاءة، وكل ما يمت  والديكور والملب�ض واالإ

من الفنون ب�شلة اإلى الم�شرح. 

وهم عندما نزحوا اإلى م�شر – وبع�شهم 

نزح اإلى تركيا – لم ينزحوا حباً في النزوح 

واإنم������ا الفتق������ار اأقطارهم اإلى م������ا يعينهم 

على اإظه������ار فنهم، وهوؤالء وج������دوا المناخ 

بداعاته������م في الم�ش������ارح ودار  الملئ������م الإ

وب������را ودور اللهو، وال�شيم������ا في مدينتي  االأ
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�شكندري������ة، دون اأن يتعر�شوا  القاه������رة واالإ

لعن������ت )كال������ذي عانوا منه ف������ي اأقطارهم، 

ودون ازدراء كال������ذي �شادفوه في بلدانهم، 

ومع ذلك ف������اإن دم�شق وحلب �شهدتا ن�شاطاً 

للم�شرح الغنائي ولفنون المو�شيقى والغناء 

أب������رز الفنانين الذين  عل������ى فت������رات، وكان ا

أبو خليل القباني« الذي  ظهروا في دم�شق »ا

لق������ي دعماً مالياً ومعنوي������اً من والي دم�شق 

»مدحت با�شا« جعله يبني م�شرحه الذي لم 

ن رجال الدين والمحافظين  يعمر طويًل، الأ

م������ن وجهاء دم�ش������ق الذين نا�شب������وا الوالي 

الع������داء ب�شبب ذل������ك، �شكوه اإل������ى ال�شدر 

عظم ثم اإلى ال�شلطان عبد الحميد الذي  االأ

اأمر باإغلق الم�شرح ال������ذي اأقامه القباني 

في خان الجمرك في قلب دم�شق.

������ا في حلب، ف������اإنَّ الدعم الفني الذي  مَّ
أ ا

ج������اء من اأ�شح������اب الط������رق ال�شوفية ومن 

المو�شرين والوجه������اء والتجار واأهل الطرب 

جعل حل������ب تتقدم على دم�ش������ق حتى بلغت 

�شاأواً بعيداً  و�شارت كما قال )كلود �شابرييه 

في مقال ن�شره في مجلة »عالم المو�شيقى« 

اإنَّها اأمدت القاهرة منذ اأواخر القرن التا�شع 

بالنخبة المتميزة من فنانيها(.

ان�شح������ب تاأثير الم�ش������رح الغنائي الذي 

خير من  عرف ن�شاط������اً كبيراً في الرب������ع االأ

ول  الق������رن التا�ش������ع ع�شر عل������ى العقدين االأ

والثاني م������ن القرن الع�شري������ن على الفنون 

أث������ر بالم�شرح الغنائي من  كاف������ة، واأول من تا

المطربين الذين يغن������ون بم�شاحبة التخت 

ال�شرقي، الفنان »�شلمة حجازي« الذي عمل 

بن�شيحة زميله »عب������دو الحامولي« فا�شتغل 

في عام )1889م( في فرقة »يو�شف خياط« 

الم�شرحية، ولكنه لم يعمل فيها �شوى ب�شعة 

أغ������راه »�شليمان قرداحي« بالعمل  أ�شهر، اإذ ا ا

معه لقاء ع�شرين جنيهاً في ال�شهر. 

الخ������لف  دّب  )1888م(  ع������ام  وف������ي 

ج������ور فا�شتبدله القرداحي  بينهما على االأ

بالمط������رب »يو�ش������ف رومانو« ال������ذي كان 

آن������ذاك من م�شاهير المطربين. بينما بادر  ا

ال�شيخ »�شلمة حجازي« اإلى تاأ�شي�ض فرقته 

الم�شرحية الخا�شة – هي اأول فرقة م�شرية 

– ليق������دم من خللها عرو�ش������ه الم�شرحية 
�شكندرية، وبعد  الغنائي������ة ف������ي مدينت������ه االإ

أرب������ع �شنوات على ذل������ك، اأعلن حل فرقته  ا

عباء المالية التي لم يعد ي�شتطيع  ب�شبب االأ

تحملها، وان�شم فوراً لفرقة »اإ�شكندر فرح« 

لقاء ثلثين جنيه������اً �شهرياً، وكان ذلك في 

أوائل عام )1891م(. ا

نَّ بداية النه�شة 
أ يتبين لنا من هذا كله ا

الحقيقي������ة للمو�شيق������ا والغناء ب������داأت على 

اأيدي رّواد الم�ش������رح الغنائي من ال�شوريين 

الذي������ن مهدوا للفنون كاف������ة �شبيل االنت�شار 
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لتاأخذ مكانته������ا المتوا�شعة قبل اأن تزدهر 

ازدهاره������ا الحقيق������ي ف������ي فترة م������ا بين 

الحربين العالميتين.

وكان الحاك������ي – الفونوغراف – قد تمَّ 

قطار  اختراعه، وعمَّ انت�شاره، وو�شل اإلى االأ

العربي������ة، وكان ال�شيخ �شلم������ة حجازي من 

اأعماله������م المو�شيقية  أوائل الذي������ن �شجلوا  ا

والغنائية المنتقاة م������ن م�شرحياته الغنائية 

أ�شطوانات )ق�شائد، مار�شات( وغيرها،  على ا

والتي تعطي على الرغم من تقنية الت�شجيل 

أنواع الغناء  آنذاك، فكرة عامة عن ا البدائية ا

والمو�شيقا التي كان������ت رائجة، وتعتبر هذه 

�شطوان������ات مع مثيلتها للمطرب »يو�شف  االأ

المنيلوي« والتي �شجلت في العام )1910م( 

من المراجع الهامة في التوثيق لتلك المرحلة 

الهامة في حياة الم�شرح الغنائي والمو�شيقى 

والغناء ب�شورة عامة.

اختل������ف »�شلمة حجازي« م������ع ال�شوري 

»اإ�شكندر فرح« بع������د خم�شة ع�شر عاماً من 

العم������ل المتوا�شل تمثيًل وغن������اًء، واإثر هذا 

الخلف، قرر �شلمة حجازي تاأ�شي�ض فرقة 

م�شرحية خا�شة به، وف������ي العام )1909م(، 

خ������رج بفرقت������ه اإل������ى النا�������ض، فا�شتقط������ب 

الجماهير لغاية وفاته ف������ي عام )1917م(، 

حتى لم يبق في ال�شاحة الفنية �شوى فرقته، 

خرى بما فيها فرقة »اإ�شكندر  ا الف������رق االأ مَّ
أ ا

ف������رح« فقد ان�شرفت ع������ن الم�شرح الغنائي 

اإلى الم�شرح الدرامي.

�شه������د العقدان الثاني والثالث من القرن 

الع�شرين، والدة العديد من الفرق الم�شرحية 

الغنائية، و�شهد اأي�شاً ظهور العديد من كتاب 

هذا الم�شرح والمو�شيقيين والمطربين الذين 

أزره. ويمك������ن القول دون مغاالة،  �ش������ّدوا من ا

اإنَّ الم�ش������رح الغنائ������ي الم�ش������ري لم ينه�ض 

تمام������اً اإال بعد اأن ا�شتكم������ل الفنانون الرواد 

ال�شوري������ون خ�شائ�شه، لتق������وم على اأعمدته 

�شروح الم�شرحي������ن الغنائي والدرامي معاً. 

ومن الفرق الم�شرحية التي دعمها الفنانون 

أبو  ال�شوري������ون بعد م�شرح »يو�شف خياط« و»ا

خليل القباني« و»�شليمان قرداحي« و»اإ�شكندر 

أبي�������ض« وفرقة  ف������رح« كانت فرق������ة »جورج ا

أمي������ن عطا اهلل وفرقة »نجي������ب الريحاني«  ا

ول بالم�ش������رح الدرامي، وقدم  وق������د اهتمَّ االأ

في عرو�ش������ه اأعماالً في الم�ش������رح الغنائي 

لكل من ال�شوري »كميل �شامبير« والم�شري 

»�شي������د دروي�ض« بينما ان�ش������رف اأمين عطا 

اهلل ونجي������ب الريحان������ي ف������ي كل اأعمالهما 

تقريب������اً اإل������ى الم�شرح الغنائ������ي الكوميدي، 

والكوميدي������ا، واعتمدوا ف������ي كتابة ن�شو�ض 

غاني عل������ى »بديع خيري«  الم�شرحيات واالأ

و»يون�ض القا�ش������ي« وفي التاأليف المو�شيقي 

غاني عل������ى كميل �شامبير، و�شيد  وتلحين االأ
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اللذي������ن ظل يرف������دان م�شرحيهما  دروي�ض 

باأعمالهما الرائعة حت������ى وفاة �شيد دروي�ض 

في عام )1923م(، وعودة كميل �شامبير اإلى 

وطن������ه �شورية في ع������ام )1922م(، واإ�شافًة 

له������ذه الفرق التي توهج بع�شه������ا منذ العام 

خ������ر بعد وفاة �شلمة  )1915م( وبع�شها االآ

حجازي ع������ام )1917م(، اأ�شاءت في �شماء 

القاه������رة ب������دءاً من الع������ام )1918م( ولغاية 

الثلثيني������ات ِفرٌق اأخ������رى اعتمدت الم�شرح 

الغنائي ب�شب������ب �شهرة اأ�شحابه������ا في عالم 

الط������رب كفرقة المطربة »مني������رة المهدية« 

وفرق������ة المطرب »�شالح عبد الحي« وفرقة 

المطربة »مل������ك« التي ابتنت م�شرحاً خا�شاً 

أوبرا ملك« الذي التهمته  به������ا �شمته »م�شرح ا

الني������ران في حري������ق القاه������رة ال�شهير عام 

)1952م( كذلك قامت فرق اأخرى اعتمدت 

الم�ش������رح الغنائي لرواج������ه جماهيرياً ومن 

هذه الفرق فرق »اأوالد عكا�شة« وفرقة »علي 

الك�شار« وفرقة »زكي عكا�شة« وفرقة »عزيز 

عيد« وفرقة »اأمين �شدقي« وفرقة »يو�شف 

ع������ز الدي������ن« وفرقة »فوزي مني������ب« وفرقة 

مت عمًل م�شرحياً  »يو�شف وهب������ي« التي قدَّ

غنائياً واحداً من تاأليف »عبد اهلل عفيفي« 

واألحان »زكريا اأحمد« بعنوان »النادي« قبل 

اأن ين�شرف نهائياً اإلى الدراما والتراجيديا 

من خلل م�شرحه الجديد »رم�شي�ض«.

اأغلب اأعمال هذه الف������رق كتبها مبدعو 

الم�شرح الغنائي الكوميدي، وياأتي في طليعة 

هوؤالء الكتاب »بديع خيري« الذي كتب في�شاً 

منها، ثم »يون�ض القا�شي«، حامد ال�شيد، اأمين 

�شدق������ي، توفيق الحكيم، اأحمد زكي ال�شيد، 

�شيد والي، حبيب جاماتي وغيرهم...

ووا�شع������ي  الملحني������ن  اإل������ى  بالرج������وع 

عمال، نجد اأن �شيد دروي�ض  مو�شيقى هذه االأ

قد لحن ثلثين عمًل من اأهمها »الباروكة« 

»الع�شرة الطيبة«، »في������روز �شاه«، »�شهرزاد« 

و»كليو باترا« التي لم يلحن منها �شوى ف�شل 

جل قبل اأن ينهيها في عام  واحد، اإذ وافاه االأ

أتمها من بعده محمد عبد  )1923م(، وق������د ا

الوهاب الذي ا�شت������رك مع »منيرة المهدية« 

في تمثيلها وغنائها.

و »كميل �شامبي������ر« ال�شوري الذي لحن 

نح������و �شبعة وع�شرين عم������ًل منها: »عقبال 

عندك������م« »النون������و« »المج������رم« »الغري������ب 

أوبرا »تو�شكا« التي قام بترجمتها  البائ�ض« وا

يطالي������ة بنف�شه وو�ش������ع مو�شيقاها  ع������ن االإ

واألحان اأغانيها كافة. و»زكريا اأحمد« الذي 

أربعي������ن عمًل من  أكث������ر من خم�شة وا لحن ا

أ�شهره������ا: »الوارث« »الغ������ول« لعلي الك�شار  ا

أب������و النوم« »الجوكن������دا« لمنيرة المهدية  و»ا

و»�شاالمب������و« و»ب������در الب������دور« لعزيز عيد، 

والد عكا�شة،  �شت������اذ« و»عل������ي باب������ا« الأ و»االأ
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و»يا�شمي������ن« و»حل������م والل عل������م« لنجيب 

الريحاني و»قا�شي الغرام« و»عيد الب�شاير« 

ل�شالح عبد الحي.

واإلى جانب ه������ذا الثلثي العظيم الذي 

أياديه،  قامت نه�شة الم�ش������رح الغنائي على ا

�شارك عدٌد من المو�شيقيين الم�شهورين في 

تلحين عدٍد من الم�شرحيات الغنائية، منهم 

المو�شيق������ار محمد الق�شبج������ي الذي لحن 

م�شرحيتي »كي������د الن�شا« و»حي������اة النفو�ض« 

لمني������رة المهدية، وا�شترك مع كامل الخلعي 

ومحمد عبد الوهاب ف������ي تلحين م�شرحية 

أي�شاً، ومع  »المظلوم������ة« لمني������رة المهدي������ة ا

المو�شيقي اإبراهيم فوزي في تلحين م�شرحية 

»نجمة ال�شباح« لم�ش������رح نجيب الريحاني. 

أ�شنان –  الدكتور �شبري التجريدي – طبيب ا

م كلثوم وقد  الذي ا�شتهر من خلل األحانه الأ

أ�شهم بدوره ف������ي تلحين بع�ض الم�شرحيات  ا

للمطرب������ة »فاطمة �شري« وم������ن اأعماله في 

هذا ال�شدد م�شرحية »ال�شياد« باال�شتراك 

م������ع »كام������ل الخلع������ي« و»الكون������ت زقزوق« 

و»ليلة من العمر« باال�شتراك مع المو�شيقي 

»اإبراهيم ف������وزي« و»مراتي ف������ي الجهادية« 

و»قن�شل الوز«.

والمو�شيق������ي ح�ش������ن كام������ل ال يذك������ره 

الموؤرخ������ون �ش������وى لماماً، وه������و الذي و�شع 

ألح������ان م�شرحيت������ي الكات������ب �شي������د والي:  ا

»الزم������ردة« و»ع�شف������ورة وج������رادة« لم�شرح 

������ن م�شرحية  ألَّف ولحَّ »ف������وزي منيب« كم������ا ا

أبوها« وم�شرحية »ل�ض بغداد« لم�شرح  »عين ا

أمي������ن �شدقي، واأعاد تلحينها ثانية من وراء  ا

ن�ض جديد لفرقة يو�شف عز الدين.

مطربة العواط������ف »ملك« التي ا�شتهرت 

بم�شرحه������ا وحفلته������ا ال�شهي������رة، و�شع������ت 

م�شرحيتي������ن م������ن تلحينها وتلحي������ن ال�شيخ 

�شي������د زكريا اأحم������د هما »بن������ت الحطاب« 

أوبرا »مدام بترفلي«  و»الماي�شة« وترجمت ا

لبوت�شين������ي ولحنتها وقدمته������ا تمثيًل وغناًء 

على م�شرحها.

�شه������د الم�ش������رح الغنائي تراجع������اً كبيراً 

من������ذ منت�ش������ف الثلثيني������ات وال�شيما بعد 

انت�ش������ار الحاكي الكهربائ������ي – فونوغراف 

ذاع������ة والمذي������اع وال�شينم������ا، وتقدم  – واالإ
�شطوان������ات – هند�ش������ة ال�شوت  �شناع������ة االأ

– وم������ا كادت �ُشُحب الحرب العالمية الثانية 
تنذر بالهبوب حتى حّل فن الطرب للمطرب 

ال�شرق������ي،  التخ������ت  بم�شاحب������ة  المنف������رد 

وعرو�������ض الملهي المتنوع������ة في مختلف 

ال�شاالت ودور اللهو محل الم�شرح الغنائي، 

ول������م ي�شه������د انتعا�شاً اإال من خ������لل الفرقة 

القومي������ة والمعهد العالي للمو�شيقا التابعين 

للدول������ة، وكان بطل م�شرحيات القطاع العام 

الحقيقي المو�شيقار الراحل »زكريا اأحمد« 
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أ  والملحن الراح������ل »اأحمد �شدقي« وقد بدا

ه������ذا القطاع عام )1940م( في محاولة منه 

نقاذ الم�شرح الغنائي من الغياب. الإ

الم�شرح الغنائ������ي ال�شوري �شهد طفرات 

ندي������ة االجتماعية والمو�شيقية  من خلل االأ

في دم�ش������ق وحلب، ففي عام )1924م( قدم 

كميل �شامبير مع فرق������ة النادي الكاثوليكي 

في حلب عمل������ه الم�شرحي الغنائي ال�شخم 

»حلب عل������ى الم�شرح« وم�شرحي������ات اأخرى 

لقيت رواجاً كبيراً.

وفي دم�شق لعب نادي الفنون الجميلة من 

وراء اأعلمه »توفيق العطري، عبد الوهاب 

أبو ال�شعود و�شف������ي المالح، ممتاز الركابي،  ا

م�شطف������ى هلل« وغيره������م، دوراً بارزاً في 

الم�شرح الغنائ������ي، وال�شيما م�شطفى هلل 

ال������ذي جمع في �شخ�ش������ه خ�شائ�ض الفنان 

الم�شرحي والمو�شيقي والمطرب والملحن، 

فكان يمثل ويلحن باال�شتراك مع المو�شيقي 

اللبناني »نقوال المن������ي« ويغني مع المطربة 

غاني التي تت�شمنها  ال�شهيرة »لور دكا�ض« االأ

عم������ال التي قدمها  أبرز االأ الم�شرحي������ات، وا

الن������ادي حتى عام )1941م( م�شرحية »قي�ض 

وليلى جديدان«. و»لحن الخلود« وكما حدث 

للم�شرح الغنائ������ي في م�شر – مع الفارق – 

حدث للم�شرح ال�ش������وري على �شاآلة اإنتاجه، 

فلم  اإذ التهم������ه اإقب������ال الجماهير عل������ى االأ

جنبية الم�شتوردة قبل  ال�شينمائية العربية واالأ

ذاعة من������ذ انت�شارها الوا�شع بعد الحاكي  االإ

الكهربائي في اأواخر الثلثينيات.

يمك������ن الق������ول بع������د ه������ذا اإن الم�شرح 

الغنائ������ي الذي برز ف������ي �شورية، وازدهر في 

م�ش������ر لم تعرفه اأقط������ار الوطن العربي في 

الم�ش������رق والمغ������رب اإال من خ������لل زيارات 

قط������ار، كفرقة  الف������رق الم�شرحي������ة لتلك االأ

أب������ي خليل القباني«، وفرق������ة »دار التمثيل  »ا

العربي« »ل�شلمة حجازي« وفرقة »�شليمان 

قرداحي« التي يعزى اإليها الف�شل في تاأ�شي�ض 

اأول فرقة م�شرحية في تون�ض وب�شورة عامة 

قطار العربية عدا ديار ال�شام وم�شر،  فاإن االأ

ل������م تعرف �شيئاً عن الم�شرح الغنائي اإال منذ 

�شتينيات ه������ذا القرن. وق������د ورد في كتاب 

»اأ�شواء عل������ى المو�شيقى المغربية« ما يفيد 

تي: بذلك بالن�شبة للمغرب، اإذ ذكر االآ

»اإنَّ التعاون بي������ن القطاعين الم�شرحي 

أي�شاً  والمو�شيق������ي لم يت������م بعد...« وذك������ر ا

والمو�شيق������ى المغربي������ة ال ي������كاد يجمعه������ا 

بالم�شرح المغربي عام������ل رئي�شي، رغم قوة 

االرتب������اط الموجودة اأ�شًل بي������ن القطاعين 

الم�شرحي والغنائي...

واإذا علمن������ا اأن الكت������اب �ش������در في عام 

)1977م(، فهذا يعن������ي اأن الم�شرح الغنائي 

في المغرب لم ير النور حتى ذلك التاريخ.
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واإلى جانب الم�شرح الغنائي الذي يعتبر 

رائ������د النه�شة المو�شيقية ف������ي ديار ال�شام 

وم�ش������ر، قامت جهود فردي������ة في التمهيد 

للنه�شة المو�شيقي������ة والم�شاهمة في و�شع 

خطوطها العري�ش������ة، وبالرجوع اإلى تاريخ 

المو�شيقى غير الم������دون في �شورية، نجد 

ت�شديق������اً لما ذه������ب اإلي������ه »�شابرييه« في 

أ�شرنا اإلي������ه �شابقاً عن هجرة  مقاله الذي ا

المو�شيقيي������ن الحلبيي������ن المرموقي������ن اإلى 

القاه������رة. واأول مو�شيقي نزح اإلى القاهرة 

ف������ي ع������ام )1860م( ه������و ال�شي������خ »�شاكر 

الحلبي« الذي لقن المو�شيقيين الم�شريين 

وخا�شة »اإبراهي������م القباني« وزميله ال�شيخ 

»علي الق�شبج������ي« والد محمد الق�شبجي 

والحلبية  ندل�شي������ة  االأ المو�شح������ات  اأ�شول 

وو�شلتها، فعمل من جانبهما على ن�شرها 

بين اأهل الطرب.

و»�شابرييه« لم يق�شد »�شاكر الحلبي« في 

مقاله، واإنما ذل������ك الرعيل من المو�شيقيين 

الذي������ن ياأتي في مقدمته������م »اأنطون يو�شف 

ال�شوا« وولداه »�شامي وفا�شل« الذين عملوا 

آلة الكمان الغربية على  جميع������اً على اإدخال ا

أوتارها. بما يتفق  التخت ال�شرقي بعد �شبط ا

أرباع البعد المقام )مبطي(، فحققوا  وثلثة ا

نجاحاً جزئياً في ديار ال�شام، ونجاحاً كامًل 

في م�شر ويبدو اأن »�شامي ال�شوا« لم يق�شر 

ن�شاطه عل������ى م�شر، اإذ تدل اأغلب الم�شادر 

أثر  قطار العربية، وا أن������ه زار مختلف االأ على ا

لة الكمان  فيها تاأثي������راً مبا�شراً، محقق������اً الآ

الغربي������ة مزيداً من االنت�ش������ارات في مجال 

ا�شتعماالتها في المو�شيق������ى ال�شرقية امتدَّ 

لتون�ض والمغرب، ويذك������ر »�شالح ال�شرقي« 

نَّ �شامي ال�شوا نزل في المغرب �شيفاً على 
أ ا

المرحوم »الفقيه البريهي« اأحد رواد الطرب 

أثر ف������ي الفنانين المغاربة،  أنه ا ندل�ش������ي وا االأ

أنه اأول عازف  أث������ر بالح�شارة المغربية، وا وتا

آلة  آلة الكمان، دخ������ل المغرب كما اأن ا على ا

خرى المعروفة با�شم »زايد نقط«  الكمان االأ

الم�شتخدمة في الفرقة المو�شيقية المغربية 

والت������ي كادت تندثر، ا�شتخدمت في المغرب 

ولى في ع������ام )1915م( قبل قدوم  للمرة االأ

�شامي ال�شوا بكمانه الغربية للمغرب بثلثة 

ع�شر عاماً فقط.

يدين ازدهار الحياة المو�شيقية، للفنانين 

ال�شوريين والم�شريين، ف�شورية وم�شر هما 

قطبا هذا االزدهار الذي قام على المواهب 

والعبقري������ات الفردية م������ن الدار�شين الذين 

رفدوا الحي������اة المو�شيقية ف������ي م�شر التي 

قامت على الحرية الفنية بعيداً عن التزمت 

و�شيطرة الدولة العثمانية على الفكر والفن 

وحرية التعبي������ر في ديار ال�ش������ام، ومن هنا 

ول وبداي������ة العقد الثاني من  �شهد العقد االأ
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القرن الع�شرين، هجرة المزيد من الفنانين 

ال�شوريين اإلى م�شر بعد اأن هاجر اإليها في 

خير م������ن القرن التا�شع ع�شر عدد  العقد االأ

كبي������ر من الفناني������ن الذين ا�شتق������روا نهائياً 

ف������ي م�شر بع������د اأن وجدوا فيه������ا متنف�شهم 

الحقيقي، وتعاونوا تعاوناً وثيقاً مع الفنانين 

أ�شهرهم »عبدو  الم�شريين الذين كان م������ن ا

الحامول������ي« و»محم������د عثم������ان« و»�شلمة 

حجازي« و»يو�شف المينلوي« وغيرهم..

ول المو�شيقي  ا�شتقطب معهد ف������وؤاد االأ

خي������رة المو�شيقيين ال�شوريين للتدري�ض فيه، 

والدكتور »محمد اأحمد الحفني« الذي تراأ�ض 

عم������ادة المعهد، ه������و اأول مو�شيقي م�شري 

يدر�������ض المو�شيقى في برلي������ن، وينال منها 

�شه������ادة الدكتوراه، وكان ي������روم عندما ت�شلم 

هذا المن�ش������ب اإلى اأن يخ������دم المو�شيقتين 

الغربي������ة وال�شرقية واأن يكر�������ض ما تحتاجه 

ولى بم������ا ال يتنافى  الثاني������ة م������ن عل������وم االأ

طبيعتها وخ�شائ�شها، ولما كان المو�شيقيون 

الدار�شون قل������ة، والذين يجي������دون التدوين 

المو�شيق������ي نادرين، فقد عم������د اإلى تزويد 

وا�شتقدام  المو�شيقي������ة  بالخب������رات  المعهد 

ه������ذه الخبرات من الع������رب ال�شوريين وغير 

ل المتعاقدي������ن للتدري�ض  وَّ
أ ال�شوريي������ن وكان ا

في المعهد »جميل عوي�ض« و»�شامي ال�شوا« 

وان�ش������م اإليهم������ا فيم������ا بعد ال�شي������خ »علي 

الدروي�ض« وهذا الثلثي ان�شرف اإلى تدري�ض 

المو�شيق������ى ال�شرقية والتدوي������ن المو�شيقي، 

أياديه عدد كبير من العازفين  ليتخ������رج على ا

والملحني������ن الذين ا�شته������روا فيها فيما بعد 

�شهرة كبيرة.

اإ�شاف������ة اإل������ى الم�ش������رح الغنائي الذي 

ب������ارزاً في الحي������اة المو�شيقية  لعب دوراً 

الم�شرية ودور المعهد المو�شيقي ال�شرقي 

اليافع، فاإن االحتكاك بالمو�شيقى الغربية 

أ م������ن خلل تقديم  أ اأول ما بدا ال������ذي ب������دا

ولى  أوب������را »ريجوليتو« لفي������ردي للمرة االأ ا

وب������را الم�شرية  بمنا�شب������ة افتت������اح دار االأ

ف������ي عه������د الخدي������وي اإ�شماعي������ل، فت������ح 

آف������اق رحبة في  عي������ون المو�شيقيين على ا

الت  مج������ال تطوير الغن������اء، وا�شتخدام االآ

المو�شيقية النفخية من خ�شبية ونحا�شية، 

كذل������ك فاإن ما قام ب������ه المطرب والملحن 

عبدو الحامولي )1843-1901م( من نقل 

عدد م������ن المقامات التركي������ة وا�شتعمالها 

في المو�شيقى العربية، جعل المو�شيقيين 

العاملين ف������ي حقل التلحي������ن يدركون اأن 

المو�شيق������ى العربية ال يمكن لها اأن تعي�ض 

خرى،  بمعزل ع������ن مو�شيقيات ال�شعوب االأ

وال�شيما ال�شرقية المماثلة في خ�شائ�شها 

أ�شهم  تقريب������اً للمو�شيق������ا العربية. لق������د ا

االحتكاك بالمو�شيق������ا الغربية والمو�شيقا 
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الفار�شية والمو�شيقا التركية التي هيمنت 

عن طري������ق الدولة العثماني������ة، في النقلة 

المو�شيقية الهام������ة للمو�شيقا العربية من 

التخل������ف الذي ر�شفت في������ه قروناً طويلة 

اإلى مرحلة متقدم������ة، تجلت اأول ما تجلت 

الت  ف������ي الم�شرح الغنائي الذي ا�شتخدم االآ

المو�شيقي������ة الغربي������ة وخا�ش������ة النفخي������ة 

النحا�شية في نطاق محدود جداً، في اأواخر 

أوائل العقد الثالث من القرن  العقد الثاني وا

الع�شري������ن في اأعمال �شي������د دروي�ض وكميل 

�شامبي������ر اللذين طبقا اإ�شافة اإلى ذلك علم 

التواف������ق المو�شيقي »الهارمون������ي« باأ�شكاله 

الب�شيطة في العديد من الجمل المو�شيقية، 

ذن التي لم تعتد ذلك  وذلك ك������ي ال تنفر االأ

فيما اإذا طبقاه على نطاق وا�شع.

يمك������ن الق������ول باخت�ش������ار، اإن الم�شرح 

أ�شهم م�شاهمة فعال������ة في تطور  الغنائ������ي ا

التخ������ت المو�شيقي، وف������ي رقي العديد من 

غنية  ل������وان الغنائية مث������ل: »المو�شح واالأ االأ

الخفيفة )الطقطوقة( واأغاني المجموعات 

والحواريات« »ديال������وغ« وفي الق�شيدة اإلى 

ح������د ما، والثلث������ي »تريو« ال������ذي لم يع�ض 

طويًل. وقد ظّل الم�شرح الغنائي يقدم هذه 

لوان بين ف�شول الم�شرحية، واأحياناً بين  االأ

بع�������ض م�شاهدها، كفوا�ش������ل ا�شتراحة بين 

الف�شول والم�شاهد، اإلى اأن حقق المبدعان 

»�شيد دروي�������ض« الم�شري و»كميل �شامبير« 

ال�شوري، الهدف من وراء الم�شرح الغنائي، 

غاني في �شل������ب العمل  عندم������ا دمج������ا االأ

أ�شا�شية  غنية وظيفة ا الم�شرحي، لتغ������دو االأ

ودرامية في العمل الم�شرحي الغنائي.

أنواعها تدين للم�شرح  غنية باألوانها وا واالأ

الغنائي بتطورها وتقدمها وانتقالها من طور 

اإلى طور وانت�شارها بين النا�ض، كذلك لعب 

الحاك������ي – فونوغراف – م������ن وراء هدفه 

غنية،  التجاري دوراً مماث������ًل في انت�شار االأ

�شطوانات اإلى  اإذ عم������د اأ�شحاب �شركات االأ

ت�شجيل ما تجود ب������ه الم�شارح من اأغنيات 

أ�شطوانات، وكان من نتائج هذا العمل  على ا

غنية والمطرب عل������ى حد �شواء  خدم������ة االأ

والترويج لهما، دون اهتمام كبير بالم�شتوى 

رباح التي جنتها  الفني، ثم عمدت بع������د االأ

والمناف�شة ال�شدي������دة فيما بينهما للنتقاء 

بتف�شيل اأغنية عل������ى اأخرى، ومطرٍب على 

أنه������ا بعملها هذا  مط������رب، دون اأن ت������دري ا

تتيح للمبدعين منهم اأن يبرزوا على ح�شاب 

غير المبدعين، وتف�شح المجال في الوقت 

غنية والملحنين والموؤدين  نف�شه ل�شعراء االأ

غنية  االن�ش������راف ع������ن الم�ش������رح اإل������ى االأ

المنفردة التي اأخذت تحقق رواجاً اأكثر من 

لوان  غنية الم�شرحية وال�شيما في االأ رواج االأ

التي يفتقدها الم�شرح الغنائي مثل الدور. 
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ومع ذلك فاإن الم�شرح الغنائي �شار في العقد 

الثالث من القرن الما�شي جنباً اإلى جنب مع 

غنية المنفردة والمطرب المنفرد، حتى  االأ

غدا لكل مطرب ومطربة م�شرحه الخا�ض 

مر دفع  وحفلته الغنائية الخا�شة، وهذا االأ

بالملحنين والمطربي������ن اإلى التناف�ض الذي 

اأدى اإلى ازدهار المو�شيقى والغناء في �شني 

الع�شريني������ات، واإلى ظهور المبدعين الذين 

غني������ة، وارتقوا بها في  أ�شم������اء االأ اأ�شاوؤوا ا

ربعينيات اإلى م�شتوى  �شني الثلثينيات واالأ

لم يكن اأحد يحلم به. 

وق������د �شاع������دت و�شائل االت�ش������ال التي 

آنذاك وخا�ش������ة ال�شينما الناطقة  ابتدع������ت ا

انت�ش������رت،  الت������ي  المختلف������ة  ذاع������ات  واالإ

جنبية  واالحت������كاك بالف������رق المو�شيقي������ة االأ

الجوالة وعرو�شها الفنية وال�شيما في �شني 

الح������رب العالمي������ة الثانية عل������ى تفتح اآفاق 

غنية المنف������ردة التي كانت  جدي������دة اأمام االأ

ت�شق طريقه������ا ب�شهولة وي�ش������ر على ح�شاب 

الم�ش������رح الغنائي الذي �شهد بواراً لم يعرفه 

منذ اأ�شاء عل������ى يدي اأبي خليل القباني في 

خير من القرن  �شورية وم�شر في الرب������ع االأ

التا�ش������ع ع�ش������ر، وبلغ مداه عل������ى اأيدي �شيد 

دروي�������ض وكميل �شامبير وزكري������ا اأحمد في 

ع�شريني������ات وثلثينيات الق������رن المن�شرم، 

والذي لم يع������د اإلى ازده������اره ون�شوجه اإال 

خوين  في منت�شف ال�شتينيات على اأيدي االأ

رحباني في لبنان.
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�أ�ستاذ في كلية �لتربية- جامعة دم�سق.   ❁

كيف ميكن اأن يكون احلوار مفيدًا؟

د. معمر نواف الهوارنة
❁

خ�صين صخ�صين صخ�صين  ص الحوار هو نوع من الحديث بين �ص الحوار هو نوع من الحديث بين �

أو فريقي������ن يت������م فيه تداول ال������كالم بينهما  ا

أث������ر به اأحدهما  اتاتا تصتص صبطريق������ة متكافئة فال ي�صبطريق������ة متكافئة فال ي�

خر ويغلب علي������ه الهدوء والبعد عن  دون الآ

الخ�صومة والتع�صب.

فهي صفهي صفهي  صكال التوا�صل ال�صكال التوا�صل ال� كال التوا�صل ال�صكال التوا�صل ال�ص ص�ص� أ يعد الحوار اأحد ا

أو  نه عبارة عن تب������ادل الحديث بين فردين ا لأ

ف وتحليل صف وتحليل صف وتحليل  صلى ك�صلى ك� اأكثر بطريقة منظمة تهدف اإ

اوعات وتحقيق اوعات وتحقيق اأكبر قدر ممكن من الفهم  وعات وتحقيق صوعات وتحقيق ص صالمو�صالمو�

عن طريق مراجعة الكالم وتداوله بحكمة بين 

لوب قائم صلوب قائم صلوب قائم  ص�ص� أ اركة فيه، وه������و صاركة فيه، وه������و صاركة فيه، وه������و ا صط������راف الم�صط������راف الم� الأ
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راحة ومو�ضوعية وتفاعل ضراحة ومو�ضوعية وتفاعل ضراحة ومو�ضوعية وتفاعل  ضي ب�ضي ب� ابداء الرابداء الراأ إعلى اإ إعلى 

إواإيجابية بين اأطراف������ه، ويتطلب المو�ضوعية  إو

دي ودي وؤدي اإلى  وراء المختلفة بحي������ث يوراء المختلفة بحي������ث ي في ط������رح الآ

تولي������د اأفكار جديدة وتطوي������ر مهارات عقلية 

اركين فيه.ضاركين فيه.ضاركين فيه. ضفراد الم�ضفراد الم� واجتماعية لدى الأ

عنا�صر العملية الحوارية:

كل متكامل ضكل متكامل ضكل متكامل  ضلك������ي تتم عملية الح������وار ب�ضلك������ي تتم عملية الح������وار ب�

ية. ضية. ضية.  ضا�ضا� ا�ضا�ض ض�ض� ر الضر الضر الأ ضبد من وجود عدد من العنا�ضبد من وجود عدد من العنا� ل

ر العملية الحوارية في ضر العملية الحوارية في ضر العملية الحوارية في  ضجمال عنا�ضجمال عنا� ويمكن اإ

ر هي:ضر هي:ضر هي: ضربعة عنا�ضربعة عنا� أ ا

1- المر�سل:

كل ضكل ضكل  ضوغها على �ضوغها على � وغها على �ضوغها على �ض ضالة وي�ضالة وي� الة وي�ضالة وي�ض ضدر الر�ضدر الر� در الر�ضدر الر�ض ضوهو م�ضوهو م�

أو رموز غير لفظية  رموز لفظية في كلمات ا

ور.ضور.ضور. ضو �ضو � أ ارات ضارات ضارات ا ض�ض� أو اإ كل حركات ضكل حركات ضكل حركات ا ضعلى �ضعلى �

2- الم�ستقبل:

الة وهو ضالة وهو ضالة وهو  ضليها الر�ضليها الر� ه اإ ه وجه وجَّ وجوهو الجهة التي توجوهو الجهة التي تُ

يرها من ضيرها من ضيرها من اأجل  ضيقوم بحل وفك رموزها وتف�ضيقوم بحل وفك رموزها وتف�

فهم معناها.

وع الحوار«:سوع الحوار«:سوع الحوار«: س- الر�سالة »مو�س- الر�سالة »مو� 3

ّوهو عبارة عن الرموز اللفظية التي تعّبر وهو عبارة عن الرموز اللفظية التي تعبر وهو عبارة عن الرموز اللفظية التي تعّبر 

أو الخبرات التي يلزم  ف������كار ا راء والأ ع������ن الآ

أو  ل من ضل من ضل من اأجل تحقيق هدف ا ضنقلها من المر�ضنقلها من المر�

اأهداف معينة.

4- قناة الحوار:

أو القن������وات التي تمر من  وهي القناة ا

تقبل ضتقبل ضتقبل  ضل والم�ضل والم� ل والم�ضل والم�ض ضالة بي������ن المر�ضالة بي������ن المر� الة بي������ن المر�ضالة بي������ن المر�ض ضخاللها الر�ضخاللها الر�

وهي عديدة ومتنوعة مثل ال�شوت العادي 

للمر�شل، والكتب والمطبوعات والخرائط 

فلم  والر�شومات واللوح������ات وال�شور واالأ

الثابتة والمتحركة والم�شجلت ال�شوتية 

لية وغيرها. وغياب اأحد  والحا�شبات االآ

ه������ذه العنا�شر ي������وؤدي لخل������ل كبير في 

عملية الحوار.

خ�سائ�س البيئة الداعمة للحوار:

بيئ������ة الح������وار ه������ي المحي������ط النف�شي 

واالجتماع������ي والح�ش������ي ال������ذي ين�ش������اأ فيه 

الحوار. لكي يوجد حوار �شحيح وبنَّاء البد 

من وجود بيئة تدعمه وت�شاعده على بقائه. 

يمك������ن تحدي������د الخ�شائ�ض التالي������ة للبيئة 

الداعمة للحوار:

- تقدر االختلف في وجهات النظر. 

- تقدر التراجع عن الخطاأ. 

أ راأيي �شواب يتحمل الخطاأ وراأي  - مبدا

غيري خطاأ يتحمل ال�شواب.

من النف�شي.  - ي�شعر المحاور فيها باالأ

- توؤمن بحرية التعبير والم�شوؤولية.

ال:  اأ�س�س الحوار الفعَّ

الح������وار لي�������ض هدف������اً بذات������ه واإنما 

ه������و و�شيلة للتعارف والتفاه������م والتاآلف 

والتع������اون بي������ن النا�ض ولي�������ض كل حوار 

بال�ش������رورة يوؤدي اإلى نتائ������ج فكثير من 
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الحوارات لي�ض فيها فائدة وال توؤدي اإلى 

ن الحوار فيها لي�ض حواراً  نتائج وذلك الأ

فعاالً. وحتى يكون الحوار فعاالً ي�شترط 

فيه ما يلي:

أَْن يكون فيما يفيد وينفع.  - ا

خري������ن ف������ي  - االعت������راف بحري������ة االآ

آرائهم.  االختلف والتعبير عن ا

ف������كار  راء واالأ - اال�شتع������داد لتب������ادل االآ

خرين من اأجل الو�ش������ول اإلى اأف�شل  م������ع االآ

البدائل الممكنة. 

- تقبُّ������ل كل طرف احتم������ال خطاأ وجهة 

نظ������ره وا�شتع������داده لتعديلها ف������ي �شوء ما 

أدلة ومعلومات.  ي�شتجد من ا

خرين مهما كانت  �ش������اءة للآ - تجنب االإ

حدة الخلف معهم. 

- ال�شمت وترك الحوار اإذا جنح الطرف 

خر اإلى االنفعال والغ�شب. االآ

- ال�شجاع������ة ف������ي اإب������داء ال������راأي اأمام 

دل������ة والحجج  المخالفي������ن طالم������ا يملك االأ

أيه اإذا  القوي������ة وال�شجاعة في الن������زول عن را

ثبت خطوؤه.

خرين  ن�شات لم������ا يقوله االآ - ح�ش������ن االإ

واإتاح������ة الفر�شة لهم بط������رح اأفكارهم دون 

مقاطعة. 

- اإجادة ا�شتخدام فن ال�شوؤال في الوقت 

المنا�شب. 

- عدم ال�شخرية م������ن المخالفين وعدم 

اال�شتخفاف باآرائهم. 

- ع������دم االن�شي������اق وراء م������ا يقال حتى 

دلة والحجج الكافية.  تتوافر االأ

- الدق������ة في اختيار الكلمات والعبارات 

أيه.  التي تعبِّر عن را

- تجنب الخ������داع والمراوغة والتلعب 

لفاظ. باالأ

- الم�شوؤولية عما يقال اإذ يجب اأن يلتزم 

الم�شاركون في الحوار بالدقة والحذر.

مراحل »فنيات« الحوار:

يم������ر الحوار بثلث مراح������ل مهمة هي: 

عداد ومرحل������ة التنفيذ ومرحلة  مرحل������ة االإ

التقوي������م. ولكل مرحل������ة فني������ات ومهارات 

خا�شة بها وذلك على النحو التالي:

عداد: اأوًل: مرحلة الإ

ينبغي في هذه المرحلة توافر مجموعة 

من الفني������ات التي تمكن المحاور من القيام 

بعدة مهام اأهمها:

1- اختي������ار مو�شوع الح������وار في �شوء 

اهتمامات الم�شاركين في الحوار، وفي �شوء 

حداث المعا�شرة. الق�شايا واالأ

2- تحديد الهدف من الحوار والتعرف 

على الغر�ض الخا�ض منه بطريقة اإجرائية 

وا�شحة. 
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3- تهيئ������ة الم�شاركي������ن والمهتمي������ن 

بمو�شوع الح������وار ذهنياً وذلك من خلل 

������ر ع������ن ق�شية  تحدي������د العن������وان المعبِّ

الحوار. 

4- جمع المعلومات والبيانات المت�شلة 

بمو�شوع الحوار. 

الح������وار  لمو�ش������وع  التخطي������ط   -5

وتحدي������د النق������اط الرئي�ش������ة والفرعية 

للمو�ش������وع واختي������ار النم������وذج الملئم 

فكار ح�شب طبيعة المو�شوع. لتنظيم االأ

والمعين������ات  الو�شائ������ل  اإع������داد   -6

ال�شمعية والب�شرية والر�شوم التو�شيحية 

وغيرها م������ن الو�شائل الت������ي ت�شاعد في 

يجاز والتب�شيط. التو�شيح واالإ

7- التخطيط لب������دء الحوار وللمقدمة 

بما ي�شاعد على ج������ذب انتباه الم�شتمعين 

واإيجاد ن������وع من العلقة بي������ن المتحدث 

والم�شتمع. 

8- التخطيط لخاتمة الحوار والحديث 

وه������ي الجزء الذي �شينه������ي به المتحدث 

كلمه. 

اإع������داد مخط������ط ع������ام للحديث   -9

وهو عبارة عن ملخ�������ض يحدد الخطوط 

أثناء  العري�ش������ة التي يهتدي بها المتحدث ا

الحوار. 

ثانيًا: مرحلة التنفيذ:

ة فنيات  تحتوي هذه المرحل������ة على عدَّ

منها:

1- التعري������ف باأطراف الح������وار ويمكن 

أو يعرِّف كل  اأن يقوم بذلك رئي�������ض الجل�شة ا

ع�شو بنف�شه.

لطبق������ة  المتح������دث  ا�شتخ������دام   -2

الر�شالة  لم�شم������ون  المنا�شبة  ال�ش������وت 

وتوظي������ف ال�شوت ولغة الب������دن لخدمة 

الم�شمون. 

ن�ش������ات الجي������د لكل م������ا يطرح  3- االإ

أثن������اء الح������وار وتجنب المقاطع������ة من دون  ا

ا�شتئذان. 

طراف الم�شاركة  دوار بين االأ 4- توزيع االأ

بحيث ال ي�شتاأثر طرف بالحديث على ح�شاب 

خر. الطرف االآ

�شاليب اللغوية المعبرة  5- ا�شتخ������دام االأ

فكار بدقة وو�شوح. وذلك لتو�شيل االأ

أو الحما�ض  6- الهدوء وعدم رفع ال�شوت ا

الموؤدي اإلى الخطاأ والزلل.

7- الح������ذر م������ن الج������دال العقيم الذي 

الفائدة منه. 

ف������كار المهمة التي تطرح  8- تدوي������ن االأ

أو االحتفاظ  أثناء الحوار تمهيداً للرد عليه ا ا

بها اإذا كانت مهمة.
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ثالثًا: مرحلة التقويم:

أت������ي بعد انتهاء الحوار  وهذه المرحلة تا

ة فنيات منها: وت�شتمل على عدَّ

أثناء  ف������كار التي عر�ش������ت ا ������ر االأ 1- تذكُّ

أو قراءتها اإن كانت مكتوبة. الحوار ا

خطاء الت������ي وقعت من  2- مراجع������ة االأ

أثناء الحوار.  المحاورين ا

يجابية وال�شلبية  3- تحديد النق������اط االإ

أثناء الحوار.  التي حدثت ا

خطاء التي  أ�شباب االأ 4- التعرف عل������ى ا

وق������ع فيها المح������اور ومحاول������ة تجنبها في 

الحوارات التالية. 

ك�س���اب الطالب  اأمور يج���ب مراعاتها لإ

مهارات الحوار:

أَْن يكون������وا ق������دوة �شالحة يحتذى بها  - ا

في الحوار. 

أَْن يتَّخذوا الو�شائل المعينة في تعديل  - ا

ال�شلوك، وعدم التركيز على جوانب الق�شور 

لدى الطلب. 

أَْن يعطوا الفر�شة ب�شكل اأكبر للطلب  - ا

للمحاورة والت�شجيع على ذلك.

أَْن يتحلوا بال�شدق في طرحهم خلل  - ا

الحوار واأال يتناق�شوا اأمام الطلب. 

أَْن يجعل������وا الج������و المحيط بالطلب  - ا

ودياً بعيداً عن الت�شلط. 

أَْن يتعرف������وا على الدواف������ع الداخلية  - ا

ل�شلوك الطلب. 

يمك���ن للمعلم اأن يوظ���ف الحوار تربويًا 

من خالل:

- العلق������ات الحواري������ة بي������ن المعل������م 

والم�شرف التربوي. 

- العلقات الحوارية بين المعلم واإدارة المدر�شة. 

المعل���م  بي���ن  الحواري���ة  العالق���ات 

والطالب من خالل:

- اإ�شتراتيجي������ات التدري�ض الم�شتخدمة 

من قبل المعلم. 

ن�شطة الطلبية.  - االأ

- م������ادة التعبير والتربي������ة الوطنية في 

اإقامة حوارات طلبية. 

- مجال�ض الطلب الحوارية. 

علمية للمعلم والطالب.  - الم�شاركة االإ

دور المعلم في ن�سر ثقافة الحوار:

يحت������ل المعلم مكانة مهمة في الميدان 

نه هو ال������ذي يبا�ش������ر العملية  الترب������وي الأ

التعليمية وهو القدوة الماثلة اأمام الطلب 

ن������ه يق�شي معهم وقت������اً طويًل، وتقت�شي  الأ

أ�شالي������ب التدري�ض  عملي������ة التعليم اختيار ا

المنا�شب������ة من اأج������ل تو�شي������ل المعلومات 

واإك�شابهم  المه������ارات  وتعليمه������م  للطلب 

اتجاهات اإيجابية ف������ي الحياة ولكي يقوم 
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المعل������م بن�شر ثقافة الح������وار لدى الطلب 

يف�شل اأن يقوم بما يلي:

1- تنمية مهارات الحوار لدى الطلب. 

آرائهم  2- اإ�شع������ار الطلب باأهمية طرح ا

واأحقيتهم في طرحها. 

أ�شاليب الحوار في طرق تدري�ض  3- اتباع ا

الطلب. 

4- توفي������ر م�ش������ادر المعرف������ة وتوجيه 

الطلب اإليها. 

آراء الطلب واجتهادهم.  5- احترام ا

6- ت�شجي������ع الم�شاركة في اإعداد العمل 

وتحمل الم�شوؤولية.

7- ت�شجي������ع الط������لب عل������ى الت�ش������اوؤل 

جابة، وتوجيههم اإلى المراجع  واالهتمام باالإ

والم�شادر التي ت�شاعدهم على ذلك. 

مان والمو�شوعية  8- توفير جو م������ن االأ

وحرية التعبير في الف�شل. 

9- تو�شي������ع االعتم������اد عل������ى المراج������ع 

والم�ش������ادر الخارجي������ة والتخلي عن اعتبار 

نف�شه الم�شدر الوحيد. 

10- تر�شي������خ مفه������وم المعل������م والمتعلم 

وم�شاركة الطالب في عملية التعلم.

11- تحفي������ز الط������لب وت�شجيعهم على 

اإب������داء الراأي والتفكير ف������ي حل الم�شكلت 

التي تواجههم. 

دور المدير في ن�سر ثقافة الحوار:

يمكن لمدير المدر�شة اأن يوظف الحوار 

تي: تربوياً من خلل االآ

اأ- العلقات الحوارية بين اإدارة المدر�شة 

والمعلمين. 

اإدارة  بي������ن  الحواري������ة  العلق������ات  ب- 

المدر�شة والم�شرفين التربويين. 

اإدارة  بي������ن  الحواري������ة  العلق������ات  ج- 

المدر�شة والمر�شدين الطلبيين. 

اإدارة  بي������ن  الحواري������ة  العلق������ات  ت- 

مور. أولياء االأ المدر�شة وا

اإدارة  بي������ن  الحواري������ة  العلق������ات  ث- 

المدر�شة والطلب.

ه- العلقات الحوارية بين اإدارة المدر�شة 

واإدارة التعليم. 

اإدارة  بي������ن  الحواري������ة  العلق������ات  د- 

المدر�شة ووزارة التربية والتعليم.

العالقات الحوارية بين اإدارة المدر�سة 

والطالب من خالل:

- م�شاركة الطالب في الق�شايا المدر�شية 

التي تهمه. 

ن�شطة الطلبية.  - االأ

- م�شارك������ة الطال������ب في مجل�������ض اإدارة 

المدر�شة.
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دور المر�س���د الطالب���ي في ن�س���ر ثقافة 

الحوار:

يمكن للمر�شد الطلبي اأن يوظف الحوار 

تي: تربوياً من خلل االآ

- العلق������ات الحواري������ة بي������ن المر�شد 

الطلبي واإدارة المدر�شة.

- العلق������ات الحواري������ة بي������ن المر�شد 

الطلبي والمعلمين.

المر�س���د  بي���ن  الحواري���ة  العالق���ات   -

الطالبي والطالب من خالل:

• متابعة التح�شيل العلمي للطالب. 
ن�شطة الطلبية.  • االأ

• متابعة م�شاكل الطالب مع المعلمين. 
�شرية.  • م�شاكل الطالب االأ

• الم�شاركة في الحوارات الوطنية.

كيف يمكن اأن يكون الحوار مفيدًا؟ 

يعتبر الح������وار من و�شائ������ل التوا�شل 

الفّعال������ة وت������زداد اأهميته عل������ى م�شتوى 

ن الح������وار يقرب  �ش������رة والمدر�ش������ة الأ االأ

وجهات النظر ولكي يك������ون هذا الحوار 

مفيداً وموؤثراً البد من اأمور اأهمها:

1- تحدي������د الهدف من الح������وار: اإذا 

اأردنا حواراً مفيداً البد من تحديد هدفه 

وفهم مو�شوع������ه والمحافظ������ة على هذا 

أثناء �شير الحوار.  الهدف ا

2- التهي������وؤ النف�ش������ي والعقل������ي: اإذا 

اأردنا حواراً مفي������داً كذلك البد من اأن 

طراف المتح������اورة تهيوؤ  يكون ل������دى االأ

نف�شي وعقل������ي وا�شتعداد لذلك الحوار 

النف�ض  و�شب������ط  للعر�ض  واال�شتع������داد 

خر  �شغاء واال�شتماع وتقبل الراأي االآ واالإ

والتهي������وؤ لخدمة اله������دف المن�شود من 

الحوار. 

ح������كام: من يريد  3- ع������دم اإ�شدار االأ

اأن يكون حواره مفيداً عليه تجنب اإ�شدار 

أثناء �شير الحوار وحتى واإن كان  ح������كام ا االأ

خر مخطئاً كي ال يتحول هذا  الط������رف االآ

الحوار اإلى جدل عقيم بل فائدة. 

4- محاورة �شخ�ض واحد: يجب -اإذا 

أردنا - اأن نتحاور - اأن نحدد طرف الحوار  ا

خر والتركيز واالهتمام معه فقط فيغدو  االآ

هدافه.  الحوار مثمراً ومحققاً الأ

5- اختيار الظرف الزماني والمكاني: 

لحوار مفيد ومثمر. اختر الوقت المنا�شب 

والم������كان المنا�شب وراع������ي ذلك مع من 

تحاوره.

أَْن يكون مفيداً  أردن������ا ا اإنَّ الح������وار اإذا ا

يج������ب اأن نراعي فيه جميع الجوانب التي 

ذكرناه������ا �شابقاً مع علمن������ا اأن االختلف 

ن�شانية واأمر  اأمر �ش������روري في الطبيعة االإ

وارد لذا نلجاأ للحوار عند اختلفنا. 
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مهارات اإنهاء الحوار:

يمث������ل اإنهاء الح������وار جانب������اً مهّماً في 

العملية الحوارية وهو ذو مكانة مهمة وعامل 

أ�شا�شي لو�شول الحوار اإلى تحقيق اأهدافه  ا

المن�ش������ودة. والتفكي������ر بالط������رق المنا�شبة 

دبية في اإنهاء الحوار �شواء في  وال�شرعية واالأ

أو العبارات وا�شتح�شارها  داء ا أو االأ فكار ا االأ

قبل اإنهاء الحوار ب�شورة ع�شوائية ي�شهم في 

أو  قبول كل طرف ما تم تناوله في الق�شية ا

مو�شوع الحوار والنقا�ض.

والتفكي������ر في اإنهاء الح������وار يحتاج اإلى 

مهارات ويمكننا في هذا الجانب ِذكر جملة 

م������ن المهارات الحواري������ة الخا�شة بمهارات 

اإنهاء الحوار وهي على النحو التالي:

1- تحدد نقاط االتفاق واالختلف بين 

المتحاورين قبل نهاية الحوار. 

ف������كار المهم������ة التي  2- ت�شتخل�������ض االأ

أثناء الحوار من خلل النتائج التي  طرحت ا

تمَّ التو�شل اإليها. 

ح�شن������ة  بخاتم������ة  الح������وار  يخت������م   -3

وجذابة. 

ط������راف الم�شاركة  4- يوج������ه ال�شكر للأ

في الح������وار والجمه������ور الم�شتمع والمتلقي 

للحوار. 

5- التركي������ز على نقاط االتفاق اأكثر من 

التركيز على نقاط االختلف. 

اب  �شل������وب الحواري الجذَّ 6- يوظف االأ

أثناء العملية الحوارية.  ا

7- تهي������ئ المحاور للو�ش������ول اإلى نهاية 

الحوار. 

ح������داث في التاأثير واإقناع  8- توظف االأ

خرين.  االآ

م المقترحات والتو�شيات وفقاً  9- تق������دِّ

لما تمَّ التو�شل اإليه من نتائج. 

رق������ام  المعلوم������ات واالأ ت�شتخ������دم   -10

ح�شائيات الموثَّق������ة لدعم وجهة النظر  واالإ

والراأي والفكرة.

معوقات الحوار:

ة معوقات تح������ول دون نجاح  هناك ع������دَّ

الحوار وفعاليته ومنها:

�- المراء:

اإذا حر�������ض كل مح������اور على اإبطال 

كلم مح������اوره واالعترا�������ض عل������ى اأي 

راأي يبديه لمج������رد االعترا�ض وتخطئة 

خ������ر بغير وجه ح������ّق، فهذا  الط������رف االآ

م������راء، اإذا ف�شد الح������وار فاإنه ال ي�شتمع 

اإليه وال يفاد منه.

�- عدم القناعة بالتعددية والختالف:

أ�شا�ض الحوار  ال �ش������ك اأن التنوع ه������و ا

وف������ي الوق������ت نف�ش������ه ه������و ال������ذي يجعل 

الح������وار �شروري������اً، واهلل �شبحانه وتعالى 
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لم يجعل النا�������ض اأمة واحدة: {َوَل���ْو �َشاء 

ًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُلوَن  مَّ ا����َض اأُ َك َلَجَعَل النَّ َربُّ

ُمْخَتِلِفيَن}هود، )118(. وكون النا�ض لم 

يع������ودوا اأمة واح������دة فهذا يعن������ي التعدد 

راء ياأتي عادة من تعدد  والتنوع، وتعدد االآ

زواي������ا الروؤية واإذا لم تك������ن هناك قناعة 

بهذا التع������دد وهذا االخت������لف �شيف�شد 

الحوار ويتحول اإلى منازعة و�شقاق.

�- العتداد بالراأي والتع�شب له:

يف�ش������د الح������وار اإذا كان فيه تع�شب 

ن الطرفي������ن �شوف  واعت������داد بال������راأي الأ

ي�شيران في خطين متوازيين ولن يلتقيا، 

أي������ه يطيل الكلم  ن ال������ذي يتع�شب لرا الأ

في غير فائدة فت������راه يبتعد اأحياناً عن 

أب������ى الدخول ف������ي �شلبه  المو�ش������وع ويا

ويته������رب من مواجه������ة الحقائ������ق التي 

يوردها محاوره.

�- الغ�شب:

بع�������ض المحاوري������ن �شريع������و الغ�شب 

ومث������ل ه������ذا ي�شع������ب اإقناع������ه بال������راأي 

ال�شحيح فيف�ش������د الحوار ويفقد حيويته، 

وبع�ض المحاوري������ن اإذا ا�شتد به الغ�شب 

يلجاأ اإلى ال�شب وال�شتم فتح�شل المنازعة 

والمخا�شمة.

بي���ن  قوا�ش���م م�شترك���ة  وج���ود  ع���دم   -�

المتحاورين:

م������ن عوائق الحوار عدم وجود قوا�شم 

م�شتركة بين المتحاورين فتجد كل منهما 

أو  خر ا يتحدث في مو�ش������وع ال يفهمه االآ

أنه يتحدث ع������ن اأمر ال ي�شتطيع الطرف  ا

خ������ر ا�شتيعاب������ه، ولذلك فع������دم وجود  االآ

قوا�شم م�شترك������ة بين الطرفين يوؤدي اإلى 

ا�شتمرار المناق�شة دون فائدة.

�شلوب المهذب في  �- ع���دم اللت���زام بالأ

الحوار: 

ن الحوار عملية تتم بين طرفين  نظراً الأ

راء  أكث������ر والحوار عادة يت�شمن طرح االآ أو ا ا

فكار لذا فينبغي ل������كل طرف االلتزام  واالأ

�شل������وب الم������وؤدب عن������د ط������رح الراأي  باالأ

دب  والفكرة، والمح������اور الذي ال يلتزم باالأ

ن  أثناء الحوار ي�شه������م في ف�شله وف�شاده الأ ا

خر يلج������اأ لل�شيء نف�شه فيقابل  الطرف االآ

�شاءة بمثلها ومن هنا يفقد الحوار هدفه  االإ

ويفقد المحاورين م�شداقيتهما.
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�أديب وناقد و�أ�ستاذ جامعي. ❁

املثاقفة... جدل الوحدة واالختالف

د. �صالح الدين يون�س
❁

خر   لم يدرك العرب احتياجهم اإلى الآ

اإل بع������د اأن اأدركوا عدم كفاية ما عندهم، 

أم كان  أكان م������ا عندهم موروث������اً، ا �س������واء ا

دراك  إرة، والإرة، والإ رة، والسرة، والس سزمانه������م الحا�سزمانه������م الحا� أ مبدعاً في ا

لع������دم كفاية »العل������م« المحل������ي كان اأمراً

رورة، سرورة، سرورة،  س، وكان في الوق������ت نف�سه �س، وكان في الوق������ت نف�سه � مخيف������اً

ا اإنه مخيف  ا ما مَّ أ بداع المتعالي، ا أنه الإ عل������ى ا

ية اأغلق  ية سية سّ سنات������ه الن�سّنات������ه النّ�نات������ه الن� ّ��ام بمدّونات������ه الن���ام بمدونات������ه الن���ام بمدّو ��ام بمدو���ام بمدو� ��س�����س��� إن الإن الإ ا��ا��اأ ������ �ف����ف���

رورة سرورة سرورة  سنه �سنه � ا اإ ا ما مَّ أ ب������داع، وا إالمخيلة باتجاه الإالمخيلة باتجاه الإ

ن النتقالة التاريخية من نظام القبيلة  افافاأ

اأن يفر�ض  لبه الدولة، لبه الدولة، لب������ّد به الدولة، سبه الدولة، س سلى نظ������ام ي�سلى نظ������ام ي� اإ

إطاللة على العالم الخارجي، والإطاللة على العالم الخارجي، والطاللة  الإ

������ي التعامل مع ثقاف������ة ش������ي التعامل مع ثقاف������ة ش������ي التعامل مع ثقاف������ة اأمم و�شعوب  شتقت�شتقت�

اتهداء باتهداء باأ�شكال الدولة  تهداء بشتهداء بش ش�ش� ي اشي اشي ال شخرى، وتقت�شخرى، وتقت� اأ

اتها.شاتها.شاتها. ش�ش� �ش�ش ش�ش� �و�وؤ وومووم
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ويبدو انتقال مركز الدولة الجديدة من 

إالجزي������رة العربية اإلى ال�شام حدثاً تاريخياً إالجزي������رة العربية 

ورة شورة شورة  ش؛ فال�شام مختلفة م������ن حيث �ش؛ فال�شام مختلفة م������ن حيث � فارق������اً

ر�������ض كال�شامة في  ر�������ض، ال�شام من الأ الأ

به اختالفاشبه اختالفاشبه اختالفاً شالوجه تغاير ما حوله������ا، فتك�شالوجه تغاير ما حوله������ا، فتك�

مة شمة ِشمة  شغل������ب- �شغل������ب- � مائ������زاً، وتك������ون - عل������ى الأ

������اش������اش������اً ذات اإرث مختلف  شي�شي� أ جمالية، وال�شام ا

زمن������ة النهرية حيث  اإل������ى الأ يمتد خلف������اً

توطن������ات الزراعي������ة، وحول شتوطن������ات الزراعي������ة، وحول شتوطن������ات الزراعي������ة، وحول  شقام������ت الم�شقام������ت الم�

ف والمهن رف والمهن َرف والمهن  رت الحرت الِح اتوطن������ات ن�شاتوطن������ات ن�شاأ توطن������ات ن�ششتوطن������ات ن�شش شتلك الم�شتلك الم�

ذات العالقة مع العم������ل الزراعي، لتتكون 

المدن النهرية على هيئة مختلفة عن مكة 

اشاشاً،  شي�شي� أ ������ي ش������ي ش������ي ا شيا�شيا� يا�شيا�ش شويثرب، ويمت������د التغاير ال�شويثرب، ويمت������د التغاير ال�

ل العه������د الرومان������ي بمعطياته شل العه������د الرومان������ي بمعطياته شل العه������د الرومان������ي بمعطياته  شحت������ى ي�شحت������ى ي�

ادي شادي شادي  شقت�شقت� ت������وى اشت������وى اشت������وى ال شاري������ة عل������ى الم�شاري������ة عل������ى الم� اري������ة عل������ى الم�شاري������ة عل������ى الم�ش شالح�شالح�

������ي، من هن������ا يتبين ش������ي، من هن������ا يتبين ش������ي، من هن������ا يتبين  شيا�شيا� يا�شيا�ش شك������ري وال�شك������ري وال� ك������ري وال�شك������ري وال�ش شوالع�شوالع�

لنا كي������ف انبنت الدولة ف������ي عهد معاوية 

ات شات شات  ش�ش� �ش�ش ش�ش� �و�وؤ وم(، فلق������د انبثقت الموم(، فلق������د انبثقت الم 681-661(

مبراط������وري الروماني، ولم  إرث الإرث الإ إم������ن الإم������ن الإ

ا،... فا،... فاأبناء  ضبناء قري�������ضبناء قري�������ض تنبثق م������ن مخيلة اأ

ضقري�������ضقري�������ض - مهما غالى ورثه������م من القدماء 

لري������ن- لري������ن- ليمك������ن له������م القفز فوق  ري������ن- شري������ن- ش شوالمعا�شوالمعا�

أو تجاوز تاريخ الفكر. ور، شور، شور، ا شالع�شالع�

لى اهلل عليه شلى اهلل عليه شلى اهلل عليه  شثر انتقال������ة النبي »�شثر انتقال������ة النبي »� وفي اإ

أ الم�شكلة، على  لم« شلم« شلم« اإلى العالم العلوي تبدا شو�شو�

تويات:شتويات:شتويات: شثالثة م�شثالثة م�

ول، ه������و الن������زاع بي������ن بي������ت النبوة  الأ

�شلم.  وبي������ن النخ������ب ال�شاع������دة م������ع االإ

والثان����ي، ه������و االخت������لف الجوهري بين 

المدر�شة »الن�شية« وبين مدر�شة »الراأي« 

التي ابتدرها عمر لتغ������دو ال�شلطة خارج 

اال�شتحواذ الن�ش������ي والثال����ث، هو النزاع 

الم�شلح بين الم�شتوى ال�شعبي وبين الخليفة 

و�شاط اأن  ول، بع������د اأن تبّي������ن لتل������ك االأ االأ

أُف�شح  الع������دل والم�شاواة لم يتحققا، وقد ا

ع������ن هذا النزاع من قبل موؤ�ش�شة الخلفة 

ب�»حرب الردة« وما كانت حروب الردة اإال 

أيديولوجي������اً �شلطوياً لفعل �شيا�شي  غطاًء ا

أ�شا�شه ثورة »الخيب������ة« خيبة المنتظر من  ا

م������ل، وفي �شوء تل������ك المنازعات  ثورة االأ

تنبثق ظاهرة »الراأي« في مقابل »النقل«، 

ويلحظ اأن ذلك �شيَُطّور على اأيدي جمع 

م������ن الفقهاء الم�شتنيري������ن بحيث يكت�شب 

)1(
�شيغة محدودة هي القيا�ض

وم������ا كان للقيا�������ض اأن ينبثق فجاأة، فلقد 

عبر م������ن فكرة النق������ل اإلى مدر�ش������ة الراأي 

أ�شا�ض لعلم الكلم، وعلم  والقيا�ض.والقيا�ض ا

الكلم قاد اإلى االعتزال، واالعتزال اأف�شى 

بدوره اإلى التفل�شف.

وتبدو ه������ذه االنتق������االت مترافقة مع 

م�شكلة ال�شلطة »الخلفة«، وما نتج عنها 

من ن������زاع فائ�ض عن الحاجة - في حينه 
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طراف، حي������ث غدت المرجعية  - بين االأ

�شلمية الوليدة هي اإحدى المرجعيات،  االإ

طوار  ولي�ش������ت ه������ي الوحي������دة، وف������ي االأ

اإعادة القراءة  اللحقة تقت�شي المنازعة 

ل�»الن�ض« و»الحديث« والقراءة هنا لم تعد 

قراءة انبهاري������ة، واإنما هي قراءة التاأويل، 

والق������ارئ الموؤول الب������د اأن يمتلك اأدوات 

»خارجي������ة« اإلى جان������ب عملي������ة التاأويل 

- وه������ي علمية معرفي������ة - تنطلق عملية 

أ�ش�ض جديدة  بن������اء المجتمع الجديد على ا

اأهمه������ا: الحاكمية »ال�شلط������ة«، والمدينة 

»معق������ل الدولة«، وهن������ا يدخل في عملية 

البن������اء ال�شو�شيو بوليتيك������ي راأ�ض المال، 

�شلم في  ونعني اأغني������اء قري�ض قب������ل االإ

أُف�شح عن هذا  الم�شروع الجديد، وق������د ا

بالق������ول »خياركم ف������ي الجاهلية خياركم 

�شلم« وتب������دو هذه المقولة بمثابة  في االإ

أ  ت�شوية بين مرحلتين مختلفتين في المبدا

متفقتي������ن على �شياغ������ة المجتمع العربي 

أيدولوجية  الوليد، وهذه الت�شوية �شّوغت ا

أ،  براغماتية، تزيح - ن�شبياً - �شرامة المبدا

كما ت�شمح بالتداخل المتدرج بين »الن�ض« 

مام  وبين »الراأي« وقد ا�شتُثمرت مقولة االإ

علي: »القراآن حّماٌل ذو اأوجه« في غير ما 

 من العبارة.
ٌ
أراده علي ا

ابن خلدون ومقولة الجدل:

يُعد ابن خلدون مْعلماً من معالم الن�شج 

النظ������ري والمنهج������ي ف������ي الفك������ر العربي 

الو�شيط، وذلك في اإث������ر ما تراكم من اإنتاج 

معرف������ي في حقلي الثقاف������ة العربية: الفقه 

مر منطقي������اً، بل  وعلم ال������كلم، ويب������دو االأ

في غاي������ة المنطقية. اأن يك������ون ابن خلدون 

)1332-1406م( بين المفكرين الذين اأحالوا 

الحقول المعرفية المتعددة اإلى فل�شفة نطلق 

أ�شا�ض من  عليها اليوم »فل�شفة التاريخ« على ا

الوحدة واالختلف.

ولم يكن ابن خلدون ليق�شر جهده على 

حقل واحد، وفي اتجاه واحد، فقد تعامل مع 

المعطى التراثي المتقدم عليه - بكل حقوله 

و�شيغه - تعامًل �شمولي������اً يتجاوز »اللغوّي« 

و»الفقي������ه« و»البيان������ي« حت������ى ي�شل عتبات 

جمالية  الموؤرخ، منطلق������اً من الو�شعي������ة االإ

أنها  ول������ى عل������ى ا �شلمي������ة االأ للن�شو�������ض االإ

ال�شرط ال�شروري للب������دء والمنتهى، وحيال 

نتاج الفكري  �شارة اإلى اأن االإ ه������ذا »ينبغي االإ

الخلدوني – وال �شيما في مقدمته- يخ�شع 

أو لتناق�������ض منهج������ي يقوم على  لمفارق������ة ا

جماعية االقت�شادية  أنه ياأخذ بال�شببي������ة االإ ا

في بحثه ال�شو�شيولوج������ي، في حين يتخلى 

ع������ن ال�شببي������ة النقدي������ة حي������ن يدخل حيز 

.
)2(

�شعرية« يديولوجية »العقيدة االأ االأ
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يديولوجية المذكورة  هذا التخلي منح االأ

»الميثاقي������ة«، ال من حيث هي متقدمة على 

أو نقي�شاته������ا، واإنم������ا من حيث  نظيراته������ا ا

ه������ي منطل������ق لمعرفة ال������ذات، وانكفاء عن 

خ������ر، وهنا يفر�ض اب������ن خلدون  معرف������ة االآ

روؤيت������ه للج������دال، وكاأنها م�شطل������ح ال يقبل 

أو اال�شتزادة، »الجدال هو معرفة  نقا�������ض ا االإ

اآداب المناظرة، كي������ف يكون حال الم�شتدل 

والمجيب واأين يجب عليه ال�شكوت ولخ�شمه 

ال������كلم واال�شت������دالل، ولذلك قي������ل فيه اإنه 

داب في  معرف������ة بالقواعد من الح������دود واالآ

اال�شتدالل الت������ي يُتو�شل بها اإلى حفظ راأي 

.
)3(

وهدمه«

من خلل الن�ض ال�شابق تبدو م�شكلة 

خ������ر« قائمة، من حيث ما اآل  نا« و»االآ »االأ

اإليه م�شروع المثاقفة، لكن النزعة الفردية 

القائم������ة على التركيز ح������ول الذات البن 

أو  خلدون تُطيُح بالمو�شوعية التي تبناها ا

�شعرية«  أ�شير »االأ دعا اإليها، فهو ما يزال ا

خر  وما دعوته للمناظ������رة للعتراف باالآ

قناع  المخالف،  ولكّن������ه يريد المناظرة الإ

خر، اإقناعاً قائم������اً على في�ض الذات  االآ

خر، ومن هنا - اإن لم يقتنع  وعلى فقر االآ

زاحة  خر - فهو مخالف حقت عليه االإ االآ

�ش������ارة هنا  طاح������ة، وم������ن المغني االإ واالإ

اإلى راأي ابن خل������دون بكتاب الزمخ�شري 

)ت538ه������� - 1075-1144م( الك�شاف، 

ن الموؤل������ف معتزل������ي ح������ذر الخا�شة  والأ

أنه  والعام������ة »من مكامن الكت������اب« علماً ا

يعترف بف�شل �شاحب الكتاب على اللغة، 

ويعترف بعراقته في البيان.

ولكن لم������اذا كان ابن خلدون حذراً من 

الفك������ر المعتزلي م�شخ�ش������اً بالزمخ�شري؟ 

فمن الموؤكد اأن الزمخ�شري مو�شوعي اغتنى 

بعل������وم ع�شره، واأغناه������ا، فكتب في علوم 

القراآن »الك�شاف« وكتب في علوم الحديث 

»الفائ������ق« وتنّبه اإلى الفكر المعجمي فاألف 

أ�شا�������ض البلغة« ثم كت������ب »نوابغ الكلم«،  »ا

والزمخ�شري من خ������وارزم التي كانت تنعم 

بالهدوء في ع�شر اال�شطرابات »وما اأظن 

كان ف������ي الدنيا لمدينة خ������وارزم نظير في 

.
)4(

أ�شباب ال�شرائع والدين« ملزمة ا

ول������م يكن الزمخ�ش������ري ظاهرة وحيدة، 

فق������د كان ع�شره مليئاً بالنوابغ، ومنهم ابن 

ندل�شي ف������ي التف�شير ت 542ه�،  عطي������ة االأ

وال�شاطبي القا�ش������م بن فيرة ت 540ه� في 

الق������راءات وعلوم الق������راآن، والبغوي الفّراء 

الح�شن بن م�شع������ود )516ه�( في الحديث، 

والغزال������ي )505ه�������(� ف������ي عل������م الكلم، 

وال�شهر�شتان������ي محم������د ب������ن عب������د الكريم 

ت)548ه�( ف������ي الملل والنحل، وابن طفيل 

)581ه�������(� في الفل�شف������ة، والجرجاني عبد 
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دري�شي  القاهر في علوم اللغة )471ه�(، واالإ

ت)548ه�(� في الطبيعي������ات، وابن ع�شاكر 

ت)571ه�(� في التاريخ.

وهذا الع�شر ه������و ع�شر العلوم، وع�شر 

فراد والنواب������غ، ومن هنا كان ابن خلدون  االأ

ول: االعتراف  يعي�ض ثنائية �شدية، طرفها االأ

أنه ناتج عن التركيب العرقي  بالع�ش������ر على ا

والمذهب������ي والفكري، وطرفه������ا الثاني: هو 

موقف������ه المتركز ح������ول الذات م������ن العالم 

أراده اأن ينتظم في البنية  الخارجي، ال������ذي ا

المركزية التي يمثلها هو.

وما كان ابن خلدون ليعترف �شراحة باأن 

العل������وم الوافدة هي التي هياأت هذا المناخ، 

ولكن دعوته للمناظرة بمثابة اعتراف بوجود 

طرف مه������م ال يمكن تجاهله، فكيف و�شلت 

تلك العلوم اإلى الحوا�شر العربية؟

أنه������ا و�شلت ع������ن طريق  م������ن الموؤك������د ا

أ�شا�شاً لها  »المثاقفة« التي اعتمدت الترجمة ا

ومنطلق������اً واللفت - هنا- الترافق العك�شي 

بين �شعود الفكر العربي على �شكل مو�شوعي 

�شامل وعلى اأيدي اأفراد، وبين بداية التراجع 

أ فيه عملية ال�شقوط ال�شيا�شي  في وقت تبدا

والخ������روج م������ن مركزية التاري������خ، ويعد ابن 

مثل على الخط الفا�شل  خل������دون ال�شاهد االأ

والفارق بين م�ش������روع ال�شعود الفردي وبين 

م�شروع ال�شقوط الموؤ�ش�شاتي العربيين.

م�سوغ الترجمة - الثقافة - التثاقف.

لم تكن الترجم������ة غر�شاً ترفيهياً، حتى 

فراد الذين لجوؤوا اإليها في المراحل  عند االأ

خر  ول������ى، اإنما هي عملية ا�شتزادة من االآ االأ

فراد  ولئ������ك االأ المتق������دم، بع������د اأن تبين الأ

�ش������رورة التح������ول اإلى معرف������ة اأخرى، في 

عمليتي: »تجديد وتحوي������ل« ا�شتراتيجيتين 

خر في الذات،  لتوليد الفوارق واإقح������ام االآ

اإنها ما يفتح الثقاف������ة، وما يفتح اللغة على 

الخارج، وما يفت������ح الن�شو�ض على اآفاق لم 

. وبناًء عليه 
)5(

تك������ن لتتوقعها، وال تتوفاه������ا

أبعادها  ف������اإن الترجمة - في بعد اأ�شيل من ا

- ت�شل بين لغتين، وتعر�ض عليهما ال�شروع 

ف������ي ح������وار، والحوار ال بد ه������و مف�ضٍ اإلى 

آلية  »المثاقف������ة«، وهن������ا تغ������دو المثاقف������ة ا

خر اإلى الذات، مما يفر�ض على  ي�شال االآ الإ

اللغة المواجهة مع ال������ذات، ومع المواجهة 

أبعاد  أنها ا ينك�شف العالم الداخلي للغة، على ا

متوا�شل������ة متفا�شلة، ويب������دو »التاأويل« هنا 

حاجة »جوانية« لتف�ش������ح اللغة عن نف�شها، 

هم في  داة االأ ف������اإن اأف�شحت كانت ه������ي االأ

م�شكلة التثاقف.

أ�شا�ش������اً لن�شوء  ف������اإذا اُعتم������دت الثقافة ا

الح�ش������ارات - وهذا ال يعن������ي اأن للح�شارة 

من�ش������اأً واح������داً - ف������اإن المثاقف������ة تقت�شي 

التوا�ش������ل بين الح�ش������ارات والتقار�ض بين 
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أ�شكال المثاقفة فهذا  اللغات، واإذا تع������ددت ا

ما يف�شر لنا تعدد الوتائ������ر الح�شارية التي 

دخل������ت ف������ي عملي������ة تفاعلية فيم������ا بينها، 

خذ  ومهما تباينت الثقافات ف������اإن عملية االأ

ية اأمة اأن تبلغ  والعطاء قائمة، وال يمك������ن الأ

درجة ال�شف������ر في الثقافة، ومن هنا تف�شح 

أ�شكال اأهمها  لية الثقافية عن نف�شها على ا االآ

»التوا�شل، االنفعال، الفعل«.

�شكن������در المقدون������ي  فعندم������ا غ������زا االإ

مبراطوري������ة الفار�شية )323ق.م( فر�ض  االإ

مبراطوريتين لتتم  الزواج بي������ن �شع������وب االإ

مرة،  عملية ال�شهر الديموغرافي بالقوة االآ

وعندما غ������زا الروم اليون������ان ع�شكرياً كان 

فع������ل الثقاف������ة عك�شياً، فقد ه������زم اليونان 

ال������روم وفر�شوا على المنت�ش������ر الع�شكري 

معارفه������م، وعندما غ������زا العثمانيون ال�شام 

وم�ش������ر، )1516-1517م( فر�ض الطرفان 

المهزومان لغتهما وثقافتهما على »الفاتح« 

العثمان������ي، ولم تك������ن اللغة ه������ي الظاهرة 

آليات العمل  الغالبة الوحيدة، واإنما فر�شت ا

»ح������رف، مهن، فنون« نف�شه������ا على الو�شع 

العثماني، وعندما جاء العرب من الجزيرة 

العربي������ة - تحت �شعار الفتح )634-640م( 

- وجدوا في البلدان المفتوحة عديداً من 

الثقاف������ات غير ال�شرقي������ة، فتوا�شلوا معها 

اقتبا�ش������اً، نقًل، تمث������ًل، ثُ������م اأحالوها اإلى 

دبية  ممتلك من ممتلكاتهم. ولعل الترجمة االأ

دب على  غالبة على غيرها، وذلك لقدرة االأ

ن�شان، وه������و عالم القيم  تو�شي������ف حالة االإ

والحرية، وعندما كان اختيار المترجم يقع 

دب - على ن�ض  - اإن كان على وعي بعلم االأ

أث������ر، فهذا يعني اأن المترَجم ي�شتحق اأن  أو ا ا

يُنق������ل اإلى لغة اأخرى لم������ا ينطوي عليه من 

تلك القيم التي تحتاجها ال�شعوب،اأوهي في 

ن�شانية الكبرى،  طريقه������ا اإلى تبني القيم االإ

ومن ال�شاهد القائم على هذا ح�شور »وليم 

داب القومية كلها، وكذلك  �شيك�شبير« في االآ

دب الرو�شي ف������ي القرن التا�شع  يح�ش������ر االأ

دب  خ�ض االأ ع�شر اإلى اآداب اأوروبا، وعلى االأ

الفرن�ش������ي، وهنا ن�شتح�ش������ر اهتمام اأوروبا 

خ�ض فولتير  ب� »األف ليلة وليل������ة« وعلى االأ

)1694-1778م( ال������ذي واج������ه الم�شيحية 

بالفل�شفة المادية، وكذلك اهتمام الفل�شفة 

عم������ال العربي������ة كر�شال������ة  وروبيي������ن باالأ االأ

الغفران للمعري.

دب  ������ا المثاقفة من خ������ارج الفن واالأ مَّ
أ ا

فتبدو اآخذة بغي������ر القيم والحرية والعدالة 

أ�شمالي  ن�شية، فلق������د فر�ض العال������م الرا االإ

آلي������ات تفكيره عل������ى ال�شعوب  ال�شناع������ي ا

خ������رى، فعندم������ا �شخ������ر الغ������رب العلوم  االأ

المكت�شفة ل�شنع اأدواته في التدمير ال�شامل 

أو الق������وة الم�شادة،  فر�������ض منطق الق������وة ا
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قوي������اء االكت�شافات وخا�شة بعد  فتبادل االأ

ا�شتخ������دام الطاقة النووي������ة، ولم تكن هذه 

الق������وة وحي������دة الجانب، فه������ي موظفة في 

دوات، ولكنها  الطب وال�شناعة واإنت������اج االأ

أداة للرع������ب تهدد الب�شري������ة بالفناء، وهنا  ا

تغ������دو المثاقف������ة الم�شادة مم������راً اإجبارياً 

للحفاظ على الوجود.

وعل������ى �شعيد العل������وم الدقيق������ة تغدو 

�شبانية -  نجليزي������ة - االإ لغات الغ������رب »االإ

لماني������ة – الفرن�شية« ملزمة  الرو�شية - االأ

نف�شه������ا بالتوا�ش������ل والتب������ادل الم�شتمرين، 

مم الطرفية بالتعرف  أي�شاً ُملزمًة االأ وتبدو ا

قل، حتى  أو اإلى واحدة منها على االأ اإليه������ا، ا

ت�شتطي������ع اال�شتم������رار في النق������ل الم�شتمر 

لمنجزات العلم الحدي������ث ومن الذي يبدو 

أنها اللغة  قرار بلغة واحدة على ا مح������االً، االإ

الكافي������ة، بذاتها وعن غيره������ا، واإنما تجد 

أو باآخر، في زمن ما.  كل لغة مثالية بعل������ٍم ا

زمن������ة المفتوحة، فال�شوريانية  ولي�ض في االأ

نقلت علوم اليونان اإل������ى العربية، والعربية 

لغ������ة الع�شور الو�شط������ى الرئي�شة وال �شيما 

ف������ي الفل�شفة م������ن القرن الهج������ري الثاني 

حت������ى نهاية القرن ال�شاد�ض، واللتينية هي 

اللغ������ة المثالي������ة لمرحلة ما قب������ل انف�شال 

م وت�شكل الدولة  الكنائ�ض عن الكني�ش������ة االأ

نجليزية هي لغة التجريب من  القومية، واالإ

القرن ال�شابع ع�شر اإلى اليوم، واأما اللغات 

وروبية فما تزال لغ������اٍت للعلم والفل�شفة  االأ

نجليزية حتى اليوم وغداً. دب كاالإ واالأ

و�شم������ن العل������وم نجد لغ������ة الريا�شيات 

برموزه������ا وتجريداته������ا، ولغ������ة الفيزي������اء 

النيوتيني������ة، ولغ������ة ال������ذرة من خ������لل لغة 

حياء من ع�شر داروين  الكوانتوم، ولغ������ة االأ

أ�ش�ض جاليلو لغة  )1882م( واإلى اليوم، وقد ا

الميكاني������كا، لكنها انتقلت من لغته القومية 

نجليزية ونظيراتها. اإلى االإ

ومن الجدير التنويه به اأن اللغة »القومية« 

عندما تتثاقف م������ع اللغات الم�شتعلية عليها 

دبي  نجاز العلمي والفل�شفي واالأ في مجال االإ

والتجريبي، اإنم������ا تمتحن نف�شها في القدرة 

عل������ى التوا�ش������ل م������ع العال������م الخارجي، 

واليقت�ش������ر االمتح������ان عل������ى الترجم������ة، 

واإنم������ا يطال اللغ������ة وهي تج������اوز ذاتها، 

فتكت�شف »التوات������ر« بين ع�شورها، وتميز 

بين اأزمنتها، فت�ش������ّرع »المتباطئ« وتثري 

»المت�ش������ارع«، لقد اأدرك الخليفة العبا�شي 

عبد اهلل الماأم������ون )197- 218ه�(� تركز 

العربية ح������ول ذاته������ا، واأدرك تركز الثقافة 

العربي������ة حول »البيانية« فاأمر بالترجمة عن 

دراكه الم�شتويات العلمية المدونة  اليونانية الإ

باليونانية، واأهمها في الفل�شفة والطب، وقد 

كلف بهذه المهمة العلماء العرب الن�شارى.
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ف������كان اأن نقل������وا عل������وم اليون������ان اإل������ى 

ال�شورياني������ة، ومن ال�شورياني������ة نقلوها اإلى 

غن������اء اللغة   منه������م الإ
ٍ

العربي������ة، ف������ي �شْعي

م،  الو�شيط������ة »ال�شوريانية« وه������ي لغتهم االأ

غناء العربية كلغة مركزية للدولة، وعندما  والإ

و�شلت عل������وم اليونان اإل������ى النخب العربية 

أث������ارت ردود فع������ل متباينة، ك������ردود الفعل  ا

العربية منذ ع�شر النه�شة اإلى اليوم حيال 

أو الجديد، ما اإن ي�شل حتى يُرف�ض  الوافد ا

من ط������رف، ويُتلقى من ط������رف اآخر، ولكن 

غريقي في القرون الهجرية التي  الزم������ن االإ

أ�شمل  تلت القرن الثالث كان اأم�شى تاأثيراً، وا

������ا الثمار اليانعة فكانت في  مَّ
أ في التلقي، وا

القرنين الخام�ض وال�شاد�ض الهجريين.

ويبدو م�شروع الماأمون في الترجمة على 

همية لعوامل عديدة اأهمها: غاية من االأ

مم  اعتراف رجال الدولة باأهمية علوم االأ

مة - مهما  خرى هو اعتراف وا�شح باأن االأ االأ

بلغت- ال ت�شتغني عن غيرها، والثاني يكمن 

دارية بي������ن العرب واليونان  في المثاقفة االإ

بعيداً ع������ن �شرطين م�شتمرين للتناق�ض بين 

مم هما: الح������روب والتجارة، والثالث هو  االأ

حادية« التي فر�شتها  االنعتاق من جبرية »االأ

جمالي������ات العربي������ة، وه������ي تعي�������ض لحظة 

�شلمية،  االندغام الم�شتمر مع الن�شو�ض االإ

ومن هنا فتح������ت الترجمة - في وقت مبكر 

آف������اق التوا�شل مع العال������م الخارجي ّمما  - ا

�شاهم في حراك معرفي ما كان ليحدث لوال 

�شكاالت التي خلقته������ا المعرفة الوافدة،  االإ

وخا�شة في مجال التفل�شف، وقد تبّين كيف 

اقترن علما الطب والريا�شة بالفل�شفة عند 

أبو  الفل�شف������ة الم�شلمين، ومنه������م الكندي ا

يو�شف يعق������وب )796 - 873م( الذي جمع 

بين المنطق اليوناني والفل�شفة والذي كتب 

�شتين ر�شالة اأهمها ر�شالة في العقل ور�شالة 

أبو  في »�شناعة التاألي������ف« ومنهم البيروني ا

الريحان محمد بن اأحمد الخوارزمي )962-

دب  1048م( اإذ جمع بين اللغة والتاريخ واالأ

من جه������ة وبين الط������ب والفل������ك والفل�شفة 

أبو علي  م������ن جهة اأخرى، ومنهم اب������ن �شينا ا

الح�شين بن عبد اهلل )980-1036م( وقد 

جمع بين الط������ب والفل�شفة كما جمع بين 

العلوم ال�شرعي������ة والعل������وم العقلية، ومن 

آث������اره القان������ون ف������ي الطب، والح������دود في  ا

، ولم تقت�ش������ر الترجمة على نقل 
)6(

المنطق

أو المدونات، بل نقل������ت اأفكاراً  الموؤلف������ات ا

-ب�ش������كل غير مبا�ش������ر-، لتتو�شع في الذوق 

العام، وما كان لل������ذوق العام اأن يتقبلها لوال 

اأمران هما: انفتاح اللغة والثقافة العربيتين 

عل������ى العوالم الجدي������دة، والثاني هو انفتاح 

�شلمي������ة قب������ل اأن ي�شادرها  الن�شو�������ض االإ

ال�شياج الدوغمائي.
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م������ن  -كح������ال  الترجم������ة  اأن  ويب������دو 

ي م�شروع  المثاقفة- باتت مدخًل اإلزامياً الأ

نه�ش������وي، فالماأمون كان يبن������ي م�شروعاً 

موازياً من الخ������ارج لم�شروع داخلي، وهو 

بن������اء مجتمع متع������دد الثقاف������ات، متعدد 

ع������راق موازياً  اللغ������ات، كما هو متعدد االأ

به اأحادي������ة الداخل، وي�شير المفكر جورج 

أنها الزمة  طرابي�شي اإلى هذه الفكرة على ا

للتقدم ولكن حرك������ة الترجمة التي د�شنها 

الماأمون على اإث������ر تاأ�شي�ض »بيت الحكمة« 

ال تقب������ل المقارنة من منظور علم اجتماع 

المعرفة، مع حرك������ة الترجمة التي اأطلق 

�شرارتها محمد علي »في م�شر« )1805-

1849م( فحركة الترجم������ة ال�شابقة كانت 

تعبيراً ع������ن واقع من التقدم، بينما جاءت 

حرك������ة الترجمة اللحقة تعبيراً عن وعي 

ول كان  بالتاأخر، ففي ع�ش������ر الترجمة االأ

ا  مَّ
أ العق������ل العرب������ي متكوناً، بل ُمتبنين������اً، ا

في ع�ش������ر الترجمة الثاني ف������كان العقل 

العربي - وم������ا يزال- قيد اإعادة التكوين، 

ول لم يكن ثمة  وفي ع�ش������ر الترجم������ة االأ

بداع، فما  م�شافة فا�شلة بين الترجمة واالإ

كادت اأولى الموؤلف������ات الفل�شفية اليونانية 

ت������رى النور بالعربية حت������ى كان ظهور اأول 

�شلمي  فل�شفة العرب، واإن علم الكلم االإ

راأى النور حتى قبل اأن تبداأ عملية ترجمة 

اللهوت الم�شيحي عن ال�شريانية، بل اإن 

تطور علم الكلم هو الذي اأوجد الحاجة 

 وعلى الرغم 
)7(

اإلى ترجمة علم اللهوت.

راء التي يقدمها المفكر ج.  من اأهمي������ة االآ

طرابي�ش������ي في المبح������ث التراثي العربي 

آراءه الت������ي عر�شناها  �شلم������ي اإال اأن ا االإ

تف�شح عن تمركز عروبي اإ�شلموي.

م������ا من �شك اأن الحالة الفردية للكندي 

تفر�������ض تاأملت عل������ى �شعي������د التاأ�شي�ض 

الفل�شف������ي بالعربي������ة، منطلقاً م������ن الثروة 

العربي������ة في »البيان« وم������ا نتج عنه، ولكنه 

لم يكن بمعزل ع������ن العقلنية االعتزالية، 

ويبدو الكندي مهم������اً على �شعيد االمتداد 

أ�ش�شها، وتلمذ له  عب������ر »المدر�شية« الت������ي ا

أبو الح�شن العامري،  أبو زيد البلخي وا فيها ا

أ�ش�ش������ه بالعربية وبما  ولك������ن الكندي بم������ا ا

امتدَّ به، لم يكن قادراً على تاأ�شي�ض الدر�ض 

اللهوت������ي بمف������رده، وقد غي������ب المفكر 

ج. طرابي�ش������ي العوامل المثبط������ة للتفكير 

الفل�شف������ي الباك������ر، والتي يمك������ن ح�شرها 

ول �شلطة الجمهور  في ثلثة مج������االت: االأ

غي������ر المتمر�ض بق�شايا الفك������ر الفل�شفي، 

المهيمنة،  ال�شيا�شي������ة  ال�شلط������ة  والثان������ي 

ويعد الرازي 
 )8(

مة« والثالث ه������و »اإجماع االأ

فخر الدين في )606ه�- 1210م( المف�شر 

�شع������ري ال�شافعي المتكل������م والفيل�شوف.  االأ
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معلماً وا�شًل بين العربية والفار�شية تاأليفاً 

ونقًل، وحلقة فا�شلة بين الدر�ض المعتزلي 

أ�ش�ض للبحث  �شعري������ة، وهو من اأهم من ا واالأ

في »المنقول والمعقول« وينطلق الرازي من 

أ�شا�شية لتاأ�شي�������ض مبحثه الفل�شفي  قاعدة ا

وهي »اليج������وز اأن يكون �شيء من ال �شيء« 

فاق الفل�شفية من  داعياً بهذا الراأي اإلى االآ

حي������ث..اإن الكون مغلق واإن الكون مفتوح.. 

)9(
في الوقت ذاته.

ويمك������ن تفه������م ه������ذه العلق������ة على 

خر، وهو الم�شتوى التبادلي  الم�شت������وى االآ

بي������ن ال�شعوب ل�ش������وؤون المعرفة والك�شف 

والتجري������ب، فم������ن غي������ر المنطق������ي اأن 

تنه�ض اأمة نه�شة فل�شفية وهي لم تكمل 

ن�شوءها ال�شيا�شي بع������د، وفي �شياق اآخر 

يمكن لنا التنويه ب������اأن العلماء الم�شلمين 

�شلم، لم  الذين ا�شتعرب������وا بالعربية وباالإ

يكونوا عرب������اً، اإذا ا�شتثنينا الكندي، ومن 

هنا نذه������ب اإلى االعتقاد ب������اأن الفل�شفة 

�شلمي������ة، اإنم������ا ن�شاأت تحت  العربي������ة االإ

تاأثي������ر الترجمة ع������ن الفار�شية اأوالً وعن 

ق������رار باأن النمو  اليوناني������ة  ثانياً، مع االإ

الداخلي للعلوم العربي������ة قد هياأت لهذا 

الن�ش������وء، وال�شيما ن�شوء علم الكلم الذي 

اأف�شى بدوره اإلى التفل�شف.

الحديث���ة  الترجم���ة  م�س���كالت 

ومجالتها:

ع������ن  الترجم������ة  م�شكل������ة  تخ������رج  ال 

م�شكلة التمويل، ولك������ن التمويل اإن حدث 

آخ������ذة بالتقدم،  ف������ل يعن������ي اأن الترجمة ا

فالموؤ�ش�ش������ات الق������ادرة على ح������ل م�شكلة 

التمويل تفر�ض �شروط االختيار والتوجه، 

ا �شيا�شية،  ا تجاري������ة، واإمَّ فالموؤ�ش�شات، اإمَّ

ر�شاء،  وف������ي كلتا الحالتي������ن البد م������ن االإ

وف������ي هذه الحال تغ������دو الترجمة الفردية 

�شكالية - حًل  - اإن تم������ت من النخ������ب االإ

لكثير من الخي������ارات الفكرية وال�شيا�شية، 

تلك الخي������ارات التي تنتمي اإل������ى العوالم 

المعرفي������ة الجديدة، وخا�ش������ة التابع منها 

لمراكز تقع خارج الجغرافيا العربية، فلقد 

ت�شاب������ق المترجمون اإلى نق������ل »الوجودية« 

كفل�شف������ة ن�شاأت في فرن�ش������ا على يد جان 

ب������ول �شارت������ر )1905-1989م( وقد ترجم 

له »الوجود والعدم« عب������د الرحمن بدوي 

)1966م(، ثم ترج������م جورج طرابي�شي. ما 

دب الملت������زم« وعندما انت�شرت  دب؟ »االأ االأ

الفل�شف������ة المارك�شي������ة كث������ر المترجم������ون 

ف������راد، لكن دار التق������دم الرو�شية كانت  االأ

�شمل، وقدم������ت كتاباً م�شنوعاً  غزر واالأ االأ

بطريق������ة ع�شري������ة وب�شعر التكلف������ة، ولم 

عمال  ينجح المترجمون العرب في نقل االأ
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أو  دبية الرو�شية نقًل يليق بالعمل نف�شه، ا االأ

يليق باأبنية »العربية« كلغة متلقية، واأمامنا 

خ������وة كرامازوف«  نموذج������ان لترجمة »االأ

ّول ينقل عن الفرن�شية  لدو�شتوفي�شكي، االأ

كلغ������ة و�شيطة، ق������ام بها المفك������ر التربوي 

�شامي الدروب������ي، والثان������ي ترجمة العمل 

أبوبك������ر يو�شف وقد تمت  نف�شه للم�شري ا

الترجمة عن الرو�شية مبا�شرة، والفارق بين 

النموذجين ه������و الفارق في اإتقان العربية، 

أتقنوا الفرن�شية،  فالمفكر الدروبي مم������ن ا

أَتقنوا العربي������ة، ومن هنا كان نقله  وممن ا

خوة كرامازوف  دب الرو�ش������ي ككل وللأ للأ

دب  أدبية االأ خا�ش������ة. دقيقاً حافظاً عل������ى ا

وعلى روح »الرواية«.

وبالمقابل لم تكن الترجمات عن الثقافة 

باإبداعات  اللئ������ق  بالم�شت������وى  مريكي������ة  االأ

أه������م الترجمات  مريكيين، ومن ا دب������اء االأ االأ

دبي«  هنا ترجمة اإح�شان عبا�ض ل� »النقد االأ

ل�شتانل������ي هايمن، في حين ل������م تكن ترجمة 

الملحمة الروائية لهيرمان ميلفل موبيديك. 

موازية لها بالعربية.

أكثر الفل�شفات  وتعد الفل�شفة المارك�شية ا

وروبية ق������درة على اختراق جدران العالم  االأ

الثالث، فقد قويت على التوطن على الرغم 

�شباب عديدة،  م������ن فوارق اللغات، وذل������ك الأ

اأهمه������ا: ظاهرة »االحتي������اج« االحتياج لفكر 

خ������ر المخال������ف التي واجه������ت الو�شعية  االآ

�شلمية »م������ن التركة العثمانية« ومن اأهم  االإ

عمال التي واجه بها المارك�شي ومن تلك  االأ

الو�شعية كتاب مارك�ض »راأ�ض المال« ال�شادر 

ع������ن دار التق������دم )1987م(، ولك������ن حج������ر 

�شا�ض و�شعه خالد بكدا�ض عندما نقل اإلى  االأ

ول مرة- البيان ال�شيوعي لمارك�ض  العربية -الأ

وانجلز)1930م(.

وم������ن قب������ل ه������ذا وذاك كان الم�ش������روع 

النه�ش������وي الذي قام به محم������د علي با�شا 

)1805-1849م( يق������وم عل������ى ت�شكيل دولة 

قطبية ف������ي المنطق������ة، في اأح������د جوانبها 

أم������ر بترجم������ة ما  معرف������ي ثقاف������ي، وق������د ا

يق������ارب األف كتاب في العلوم كافة، كما اأمر 

بترجم������ة خم�شي������ن كتاباً في مج������ال العلوم 

، وثمة ترجمة نخبوية قام بها 
)10(

الع�شكرية.

مفكرون عرب لمفكري������ن مارك�شيين رعتها 

ترجمة  ومثالها  �شو�شيوبوليتيكية،  موؤ�ش�شات 

المفكر ال�شوري اإليا�ض مرق�ض لكتاب جورج 

لوكات�ض »تحطي������م العقل« بتموي������ل من دار 

الحقيق������ة )1983م(، وترجم فواز طرابل�شي 

نط������ون غرام�شي ق�شايا المادية التاريخية  الأ

بتموي������ل من دار الطليعة )1971م(، كما كان 

ل� »البنيوي������ة« حظها الوافر ف������ي الترجمة، 

دبي - وقد راد  وخا�ش������ة -في الم�شت������وى االأ

أبو  ه������ذا المجال ترجم������ًة وتاأليف������اً د.كمال ا
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كاديمي المع������روف، ومن الترجمات  ديب االأ

خ������ذة بالتو�شع،  الموؤ�ش�شاتي������ة الحديث������ة االآ

الموؤ�ش�شة العربية للترجمة والثقافة والعلوم 

المدعومة من محمد ب������ن را�شد اآل مكتوم، 

ومن اأهم م������ا قدمته ه������ذه الموؤ�ش�شة كتاب 

»الم�شم������ر« عن الفرن�شية لكاترين كيربرات 

اأوريكيون������ي )2008م(، وتاأتي اأهمية الكتاب 

م������ن حيث ه������و مف�شح عن مرحل������ة ما بعد 

الفل�شف������ات الكبرى ف������ي فرن�ش������ا والغرب، 

وبالمقاب������ل تق������وم بع�ض الموؤ�ش�ش������ات بنقل 

الموؤلفات حول ق�شايا تاريخية وفي الوقت 

نف�شه معا�شرة، كالكتاب الذي ترجمه ح�شين 

علي عب������د ال�شاتر ال�شادر ع������ن دار الجمل 

)2008م( وه������و الت�شيع والتحول في الع�شر 

ال�شفوي لموؤلفه كولون تيرنر.

دي������ب الناقد  وم������ن اللف������ت قي������ام االأ

اأدوني�ض بترجم������ة �شعرية موازية  وال�شاعر 

لل�شاعر الفرن�شي �شانج������ان بير�ض ال�شادر 

عن وزارة الثقاف������ة دم�شق )1976م(، وتعد 

ه������ذه الخطوة رائ������دة في مج������ال اهتمام 

خر. المبدع باإبداعات العالم االآ

ويمكن لنا ت�شنيف الترجمات الحديثة 

في الم�شتوي������ات التالية، م�شتوى اقت�شادي 

أدب������ي بن�شقيه: الرواية  �شيا�ش������ي، وم�شتوى ا

والنق������د، وم�شتوى نطلق عليه امتداحي من 

خر لثقافتنا »روجيه غارودي- ما يعد به  االآ

�شلم« وم�شتوى رابع هو م�شتوى »المودلة«  االإ

الثقافية ويمك������ن لنا تقدي������م »اللمنتمي« 

لكولن ول�شن �شاهداً على هذا الم�شتوى.

أم������ر الترجم������ة فاإن  ومهم������ا يك������ن من ا

الترجمة �ش������رورة علمية ثقافية تقوم على 

مم مهما  غناء« فاالأ جدلية »اال�شتغن������اء واالإ

أنها ف������ي حاجة اإلى  ادعت االكتم������ال، اإال ا

غيرها، فاالكتمال وْهم ال يلبث اأن يتراجع 

قرار ب�»الحاج������ة«، ومن هنا تظهر  اإل������ى االإ

اأممية، تجد  م�شكل������ة »المثاقفة« م�شكل������ة 

كثيراً من الحلول في الترجمة القائمة على 

�شا�������ض التالي »خلق يقابل خلقاً« من لغة  االأ

اإل������ى لغة، وال توجد اأمة حكى عنها التاريخ 

أو انبثق فجرها  تقدم������ت بعق������ل اأح������ادي، ا

فج������اأة، فلبد م������ن مهاد عري�������ض وعميق 

يوؤ�ش�ض للنه�ش������ة الح�شارية اأوالً وللثورة - 

العلمية - ثانياً.

الترجمة والم�سطلح:

الم�شطلح لف������ظ مو�شوعي يوؤدي معنى 

بو�شوح ودقة، بحيث ال يقع اأي لب�ض في ذهن 

أو ال�شامع، وت�شيع الم�شطلحات في  القارئ ا

العلوم الدقيق������ة والفل�شفة والدين والحقوق 

.
)11(

حيث تحدد مدلول اللفظة بعناية فائقة

ولم يكن قبل ع�شر النه�شة )1798-1948م( 

عند العرب م�شكلة البحث عن الم�شطلح، 
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ابت������درت  القديم������ة  العربي������ة  فالعل������وم 

م�شطلحاته������ا تلقائياً من خ������لل التطور 

البيان������ي للغ������ة، ومن خلل تق������دم الدر�ض 

الفل�شفي بعد الترجمة عن اليونانية، ومع 

م�ش������روع النه�شة المنوه به واجهت النخب 

أ�شاليب مختلفة  العربية الم�شكلة من خلل ا

اأهمه������ا: الترجمة »التعري������ب« واال�شتقاق 

ثم النحت، ث������م المجاز، وعندم������ا اأدركت 

النخب الم�شافة الفا�شلة بين »الم�شطلح« 

الوافد وبي������ن تقاليد »العربية«، لجاأت اإلى 

م�شطلحات  ت�شتخدم  ف�شارت  الت�شايف، 

الط������ب، م�شطلحات  دب، م�شطلحات  االأ

ال�شيا�شة...ال������خ، وق������د تبّن������ْت المجام������ع 

اللغوي������ة - وفي مقدمتها- المجمع اللغوي 

في دم�شق هذه المهمة، وهي اإثراء العربية 

من داخلها بالثروة الم�شطلحية.

وف������ي الوق������ت نف�ش������ه تعث������رت اإمكانية 

الم�شطل������ح ب������� -كلم������ة- واحدة م������ن اأجل 

ف�ش������اح ع������ن فكرة يع������ز عل������ى المفردة  االإ

حاطة به������ا، وكان������ت الم�شكلة  الواح������دة االإ

ف������ي العلوم الدقيقة اأظه������ر منها في العلوم 

خرى، وت������كاد الم�شكلة -هنا- تتو�شع في  االأ

البني������ة النحوية وبعدها ع������ن نظيراتها في 

جنبية. البنى النحوية في اللغات االأ

َواإن امت������لل الم�شطلح �شواء نقل من 

أو تم ا�شتقاقه من العربية،  لغة اإلى لغ������ة، ا

يتطلب معرف������ة باالخت�شا�ض معرفة كلية 

وعميقة، ويوازي ه������ذه المعرفة المعرفة 

باللغ������ة، وم������ن هن������ا ا�شترط������ت المجامع 

أو  اللغوي������ة العربي������ة لنق������ل الم�شطل������ح ا

ول  ا�شتنبات������ه اأن يك������ون ف������ي المق������ام االأ

قابًل للتداول ب�شهول������ة َوغير قابل للفهم 

االحتمال������ي، وفي المقام الثاني ا�شترطت 

لفة،  ثنائية متجان�شة وه������ي الب�شاطة واالأ

ورف�شت الثنائي������ة المقابلة وهي التركيب 

والغراب������ة، وبالم�شت������وى نف�ش������ه ا�شترطت 

اإمكانية التعميم، رغم التخ�شي�ض بمجال 

معرفي مح������دد، وفي حدود هذا المجال 

تبدو اإ�شاعة توظيفه ممكنة بل حدود. 

ورغ������م اجتهادية المجام������ع العربية اإال 

خ�ض في  اأن المقذوف������ات العلمية وعلى االأ

العل������وم الدقيقة ذات وتائر عالية في النمو 

واالنبث������اق، تتج������اوز وتائ������ر المجامع في 

التعري������ب، فثم������ة اآالف الم�شطلح������ات لم 

تجد طريقها عب������ر التعريب، لكنها وجدت 

اإل������ى العربي������ة طريقها باللغ������ة التي ولدت 

فيها نف�شها، وتعد جه������ود الموؤ�ش�شات اأهم 

فراد  فراد، رغ������م اأن جهود االأ من جهود االأ

أه������م الموؤ�ش�شات مكتب  مات������زال اأدق، ومن ا

تن�شيق التعريب لتوحيد الم�شطلح العلمي، 

والمعه������د القوم������ي للموا�شف������ات الملكية 

ال�شناعية في تون�ض.
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وق������د و�شل اأمر »العربي������ة« كهمٍّ علمي 

أفق������ي اإلى موؤتمر القم������ة العربي الدوري  ا

وب�ش������كل متك������رر تلقائياً، اإذ تخ������رج دائماً 

بتو�شي������ة موؤداها: »وجوب ح�ش������ور اللغة 

العربي������ة ف������ي جمي������ع الميادي������ن، بما في 

نترنت  علم واالإ ذلك و�شائ������ل االت�شال واالإ

.»
)12(

وغيرها

والم�شكل������ة اأ�شيلة في الثقافة العربية، 

وه������ي في كل طور تظهر كحاجة �شرورية، 

ويبدو اأن ع�شورنا لم ت�شبعها در�شاً، وحين 

تزاحمت العلوم في ال�شاحة البغدادية بين 

اأ�شي������ل ووافد، وبين تلي������د وطريف، اأدرك 

المهتمون العرب من لغويين وفل�شفة اأهمية 

توحيد الم�شطلح في الفل�شفة قبل غيرها، 

أو�شع وه������ي تو�شيح الم�شكلت  ف������ي غاية ا

المعرفي������ة عامة، وم������ن اأمثلة ذلك تعريف 

الفارابي )950م( لكلمة »عر�ض« فالمعنى 

اللغوي عنده مغاير لمعناه الفل�شفي »عند 

جمهور العرب يق������ال عن كل ما كان نافعاً 

ا في الفل�شفة  مَّ
أ في هذه الحي������اة فقط... ا

ف������اإن العر�ض يقال عل������ى كل �شفة و�شف 

أم������ر، ولم تكن ال�شف������ة محموالً على  بها ا

أو لم يكن المحمول داخًل في  مو�شوع������ه، ا

 واأما الباقلني 
)13(

ماهية المو�ش������ع اأ�شًل«

)1013م - 402ه�������( فيع������رف العر�ض من 

منط������ق التوفيق بي������ن الداللتي������ن: اللغوية 

عرا�ض هي التي ال ي�شح  والفل�شفي������ة »واالأ

بقاوؤه������ا وه������ي التي تعر�ض ف������ي الجوهر 

ج�ش������ام وتبطل في ثاني حال وجودها«  واالأ

خرة  تريدون عر�ض الدني������ا واهلل يريد االآ

موال عر�شاً، وق������ول اأهل اللغة  ف�شم������ى االأ

عر�ض بف������لن عار�ض من حمى اأو جنون، 

.
)14(

اإذا لم يدم به ذلك

ومن م�شكلت اإنتاج الم�شطلح المعا�شر 

هو الم�شافة الفا�شلة بين المخت�ض بالعلوم 

الدقيقة والمخت�������ض بعلوم اللغة، ومن هنا 

تظه������ر بع�������ض الم�شطلح������ات غريبة غير 

أريد لها، ويبدو هذا  دالة بلفظه������ا على ما ا

وا�شحاً في العلوم الطبية.

ا الم�شكلة الثانية فهي اأن الم�شطلح  مَّ
أ وا

ذو بع������د واحد ال يقبل تع������دد الداللة، وال 

أو توظيفه في  التن������ازع ف������ي اال�شتثم������ار ا

الن�ض العلمي، ولي�ش������ت العلوم التجريبية 

بمتناول..اللغوي.. حت������ى ينتج الم�شطلح 

كمل، ولعل تركز  المنا�شب على الوج������ه االأ

الذهني������ة العربية المعا�شرة على التجربة 

أبعدها عن �شبل تكون تلك  القرو�شطوي������ة ا

الظاهرة، وقطع عليها �شبل لتكون الجديد، 

القرون  الم�شلم������ون خ������لل  فالفل�شف������ة 

الهجرية من الرابع واإل������ى ال�شابع ا�شتقوا 

م�شطلحاته������م من خ������لل ثنائية متلزمة 

في تكوينهم هي: البيانية والتفل�شف.
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كاتب و�إعالمي �سوري. 

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

الثقافة التائهة واملجتمع احلائر

ديب علي ح�سن
❁

������ه ع�ص������ر الثقاف������ة, ال ع�ص������ر المال  ������ه ع�ص������ر الثقاف������ة, ال ع�ص������ر المال ن������ه ع�ص������ر الثقاف������ة, ال ع�ص������ر المال نَّ اإ

احة العالمية صاحة العالمية صاحة العالمية  صواالقت�صاد, وما يجري على ال�صواالقت�صاد, وما يجري على ال�

من �صراعات وحروب, اإنما هو �صراع ثقافي 

مر اأحد  صبلبو�������صبلبو�������ص مختلف, هك������ذا لخ�������ص االأ

��ا���ا���ًا: كيف للعالم  �ائ����ائ��� ائ���صائ���ص صالمفكري������ن الغربيين مت�صالمفكري������ن الغربيين مت�

ارات, صارات, صارات,  صو �ص������دام ح�صو �ص������دام ح� أ اأن يتح������دث عن �صراع ا

والحقيق������ة اأن م������ا يجري هو �ص������راع ثقافي 

يئاصيئاصيئاً صلفن������ا, ولم يكن يري������د هنتنغتون �صلفن������ا, ولم يكن يري������د هنتنغتون � لفن������ا, ولم يكن يري������د هنتنغتون �صلفن������ا, ولم يكن يري������د هنتنغتون �ص ص�ص� أ كما ا

������ارات, كم������ا ترجم ص������ارات, كم������ا ترجم ص������ارات, كم������ا ترجم اإلى  صم������ه �صراع الح�صم������ه �صراع الح� م������ه �صراع الح�صم������ه �صراع الح�ص صا�صا�

اللغة العربية, اإنما هو �صراع ثقافي, اليمكن 

لح������دوده اأن تقف عند مكان ما, بل تعود اإلى 
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ر وتعمل من �سر وتعمل من �سر وتعمل من �أجل ك�سب  سلحا�سلحا� �مل �مل � مل سمل س سي لت�سي لت� ي لت�سي لت�س سلما�سلما� �

�لم�ستقب������ل, وكل جهة تزج بما لديها في هذه 

ل وتفر�ض سل وتفر�ض سل وتفر�ض  سن ت�سن ت� أ �ل�س������اح لعلها تحقق ما تريد �

ثقافته������ا وقيمها, وبالتال������ي يعني هو �حتالل 

لة سلة سلة  سلمبادئ, وه������و بالمح�سلمبادئ, وه������و بالمح� للعق������ل و�لقي������م و�

إق������ع, و�إق������ع, و�إذ� كانت  ن على �أر�ض �لو� �ما ن������ر�ما ن������ر�ه �لآ

إل������دروب �إل������دروب �إلى فر�������ض ثقافات وقي������م جديدة  �

كاسكاسكالً �أخرى تلوذ في �لنهاية بالحروب  س�س� أ تتخذ �

مر على �لو�قع  ومن ثم �لعمل عل������ى تنفيذ �لأ

بالو�سائل �لتي تتخذ م������ن �للغة و�لتاريخ وما 

ف������ي �لقائمة و�سائل و�أدو�ت, �إذ� كان ذلك قد 

ات بثم������ار جيدة, فات بثم������ار جيدة, فاإنما  ت بثم������ار جيدة, فوت بثم������ار جيدة, فوؤ وى ولم يوى ولم ي ى ولم يسى ولم يس س������ل وم�س������ل وم� ������ل وم�س������ل وم�س سح�سح�

ن نحن �أمام ما �سميناه في مرحلة ما �لغزو  �لآ

�لثقافي, لتتبدل �لت�سميات فيما بعد مع تطور 

إل �إل �إلى مفهوم  ل �سل �س سن ت�سن ت� أ دو�ت �إل������ى � �لو�سائ������ل و�لأ

طلح )سطلح )سطلح )�لحرب �لناعمة(. سوم�سوم�

�لحرب �لناعمة هذه تجلت حقيقة و�قعة 

أكثر فتكاً ه������ا �سه������ا �سه������ا � س مف������ر منه������ا, وو�سائل خو�س مف������ر منه������ا, وو�سائل خو� ل

نه������ا ت�ستهدف  ودم������ار�ً م������ن �أي �سالح �آخر لأ

�لعقول و�لبنية �لفكرية و�لجتماعية و�لقيم, 

ال��ال��الل قيم جديدة محلها, ومن ثم  ������ �ح����ح��� إوبالتالي �إوبالتالي �إ

�ل�سيط������رة �لتي �أطلق عليها �لبع�ض �ل�سيطرة 

ا������د وطا������د وطاأة من �أي �سيطرة  ������د وطس������د وطس س�س� امتة, وهي سامتة, وهي سامتة, وهي �لأ سل�سل� �

������اد وس������اد وس������اد و�لعالقات �لخارجية  سقت�سقت� �أخرى, وما �ل

خر, نعني  ولى, وعلى �لطرف �لآ �إل �أدو�تها �لأ

�لحديث عن �لحديث عن �لثقافة  �بد من �بد من � لد, لد, ل د, سد, س سل�سل� �به حائط �به حائط �

وقدرته������ا عل������ى المواجهة، والقي������ام بعملية 

التح�شي������ن التي يج������ب اأن تكون بمواجهة ما 

أنه  أو ا أنه غزو ثقافي، ا نراه، �شواء اتفقنا على ا

ح������رب باأدوات ناعمة، من هنا تبدو الحقيقة 

الم������رة التي علين������ا اأن نق������ف اأمامها ونطرح 

أبينا،  أم ا �شئل������ة التي يجب اأن تط������رح �شئنا ا االأ

أين ج������دران ال�شد هذه، واإل������ى اأي حد هي  ا

مرتفعة و�شلبة وقوية في وطننا العربي؟

هل بنيناها واأعلين������ا البنيان، هل نوليها 

االهتمام الذي يجب؟ ولماذا اأغفلنا الترميم 

فيها واإعلء البنيان، و�شرفنا النظر عنها اإلى 

كل ما ه������و زائف وزائل؟ ومن ثم ما النتيجة 

النهائية التي و�شلن������ا اإليها؟ ولماذا ا�شتطاع 

خرون تحطيم الجدران والت�شلل اإلى عقر  االآ

الدار، والعمل عل������ى احتلل البنية الفكرية 

والثقافي������ة والتربوي������ة وتغيي������ر االتجاهات 

أين  والمفاهيم؟ كيف ح������دث ذلك ولماذا؟ وا

دور الثقافة والمثقفين؟

الثقافة تحدد م�ستقبل العالم

همية، وهي  اإذا ما كانت الثقافة بهذه االأ

ن في العالم، فما  �شد ا�شتعاالً االآ ال�شاح������ة االأ

الذي نق�شده بالثقاف������ة، وما تعريفها، كيف 

نفهمها؟ مما ال�شك فيه اأن م�شطلح الثقافة 

أبداً، بل  لم ي�شتقر بع������د على تعريف محدد ا

يختل������ف المفهوم بين مفك������ر واآخر، وباحث 
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آخ������ر، وربما نقف في البح������ث على مئات  وا

التعريفات له، وكل تعريف منها يحمل �شيئاً 

ول اإلى  أبعد من االأ خر، لكنه يذه������ب ا من االآ

حدود جديدة، وي�شيف معاني اأخرى تتاأتى 

�شافات التي يحاول  من تو�شع الدالالت واالإ

الدار�������ض اإلحاقها به������ذا المفه������وم الوا�شع 

وال�شام������ل، نحاول هنا ف������ي هذه العجالة اأن 

جابة عن  نقف عل������ى بع�ض ما جاء ف������ي االإ

ال�شوؤال ال�شابق: ما الثقافة؟

في كتابه: تاأويل الثقافات، يقف كليفورد 

غيرتز عن������د الم�شطلح ويقدم مفهوماً وا�شعاً 

ومتعدداً ومت�شعباً، ي������رى غيرتز اأن من اأقدم 

أ�شده������ا ر�شوخ������اً وثبات������اً كان  التعريف������ات وا

التعريف الذي قدمه اإدوارد بورنيت تايلور في 

بداية كتاب������ه: الثقافة البدائية اإذ يقول: )تلك 

الوحدة الكلية المعق������دة التي ت�شمل المعرفة 

يمان والفن واالأخلق والقانون والعادات،  واالإ

اإ�شافة اإلى اأي قدرات وعادات اأخرى يكت�شبها 

ن�شان بو�شفه ع�شواً في مجتمع(. االإ

نثروبولوجية  ومع تط������ور الدرا�ش������ات االإ

قدم علماء اآخرون تعريفات جديدة للثقافة 

كما يق������ول كليفورد غيرت������ز، اإذ قدم عالما 

نثروبولوجيا، كروب������ر وكليد كلوكون في  االإ

كتابهما: الثقافة مراجعة نقدية للمفهومات 

والتعريف������ات، قدم������ا تعريف������اً يت������راوح بين 

فكار في العقل اإلى  ال�شلوك المثقف اإلى االأ

آلية الدفاع النف�شية،  التركيب المنطقي اإلى ا

وم������ا اإلى ذل������ك، اإال اأن التعري������ف المف�شل 

عندهما كم������ا ي�شير غيرتز وعند الكثير من 

الدار�شي������ن في هذا الحقل ه������و: اإنَّ الثقافة 

عملية تجريدية وبعبارة اأخرى اأكثر تحديداً 

)تجريد م�شتخل�ض من ال�شلوك(.

أنها لي�شت �شلوكاً، اإنما هي  وي�شيران اإلى ا

تجريد بالقول ويدللن على ذلك بالقول: لو 

كان������ت الثقافة بنف�شها �شلوكاً لكانت بما هي 

كذلك مو�شوعاً لعلم النف�ض، وبذلك ا�شتنتجا 

باأن الثقافة: هي تجريد ماأخوذ من ال�شلوك 

الملمو�ض ولكنها لي�شت �شلوكاً بذاتها.

والثقاف������ة تعر�ش������ت للتط������ور كما يرى 

�شارة اإلى ن�شاأة  غيرتز ويدلل على ذل������ك باالإ

الكتابة وتطورها، وكذلك تطور المجتمعات، 

وغير ذلك، وبناء على تعريف غيرتز للثقافة 

فاإن العوام������ل البيولوجية )الخا�شة بالفرد( 

تي������ة م������ن المجتمع  والعوام������ل الثقافي������ة االآ

والمحيط الثقافي تمار�ض دورها في ت�شكيل 

ن�شاني������ة، وال يمك������ن الف�شل  ال�شخ�شي������ة االإ

بين هذي������ن العاملين في تط������ور ال�شخ�شية 

أبداً. ن�شانية ا االإ

وبن������اء عل������ى ه������ذا التاأثير، يذه������ب اإلى 

الحديث عن نظري������ة المركزية في الثقافة، 

وهي م�شدر العن�شرية الغربية، التي جعلته 

ي�شع������ر بالتفوق ح�ش������ب ادعائه ويتحدث عن 
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نَّ �شبب 
أ نظرية المركز، وطبعاً ال ينكر غيرتز ا

ذلك يعود اإل������ى اال�شتعمار الغربي الذي كان 

ال�شبب في ن�شاأة م�شطلح )التمحور الثقافي 

بي�ض ينظر  العرقي(، حيث اأخذ الرج������ل االأ

أنه ذو ثقافة وتراث مختلفين  خر على ا اإلى االآ

عن تراثه، واأ�شحابهما متخلفون وهمجيون، 

بي�ض اأن يعمل على تطويرهم وفر�ض  وعلى االأ

�شح  جدر واالأ أنها ه������ي االأ ثقافت������ه التي يرى ا

كثر ح�شارة وقدرة على اال�شتمرارية. واالأ

ويخل�ض اإلى القول: اإنَّ االنت�شار الثقافي 

أبداً، اإنما الغزو  بين متماثلين لي�ض غزواً ثقافياً ا

الثقافي ال يكون بين مت�شاويين، وبالتالي، فاإنَّ 

اال�شتعم������ار الغربي بما قام به ويقوم هو غزو 

نه يرى  ثقاف������ي، عن �شابق ق�ش������د وت�شميم الأ

خ������ر اأقل �شاأناً ثقافي������اً، ال بل يراه متخلفاً،  االآ

ومهمته اأن يطوره ولو غزواً.

اإذا كان������ت تل������ك روؤي������ة غيرت������ز للثقافة 

ف������ي كتاب������ه )تاأوي������ل الثقاف������ات( فاإننا نجد 

همي������ة بمكان اأن نق������ف عند تعريف  من االأ

أكثر ج������دة وحداثة هو لعالم  ومفه������وم اآخر ا

نثروبولوجيا: اآدم كوبر، في كتابه )الثقافة  االأ

نثروبولوج������ي( اإذ يعنون مقدمة  التف�شير االأ

كتابه: ح������روب الثقافة، ويقتب�ض من ريموند 

وليام������ز قول������ه: ال اأعلم عدد الم������رات التي 

أ�شمع اإطلقاً بالكلمة  أنني لم ا تمنيت فيها لو ا

الملعونة، يعني حروب الثقافة(.

مريكيي������ن  االأ كاديميي������ن  االأ اأن  وي������رى 

ي�شن������ون حروب������اً ثقافية )لكن ع������دد القتلى 

قلي������ل( اإذ يح�ض ال�شيا�شي������ون على حدوث 

ثورات ثقافي������ة، يترجمها الباح������ث �شارحاً 

ن الثقافة، وهم يعرفون  بالقول: اإننا نبيع االآ

ذل������ك، ولي�ض عليك اأن ت�ش������رح ذلك لهم، اإذ 

لي�ض هناك من طلب بي������ع الثقافة وحدها، 

أكثر  فالثقافة تحكم الغ�ش������ن عندما نتكلم ا

عن تحفيز �شلوكية الزبون.

�شا�������ض، ف������اإن اآدم كوبر  وعل������ى ه������ذا االأ

يق������رر ب�شكل قاط������ع: اإن ال������كل منغم�ض في 

ن، وقد كانت الثقاف������ة بالن�شبة  الثقاف������ة االآ

نثروبولوجيين يوماً تعبيراً عن عالم الفن،  للإ

�شليين يتكلمون  ن ف������اإن المواطنين االأ اأما االآ

ثقافياً معهم.

آدم اأن م�شتقبل العالم  وخل�شة ما يراه ا

برمت������ه يعتم������د عل������ى الثقافة، فق������د اأعلن 

�شاموئي������ل هنتينغت������ون �شن������ة )1993م( في 

مقالة تنبوؤية في مجل������ة ال�شوؤون الخارجية، 

اأن ط������وراً جدي������داً ف������ي التاري������خ العالمي 

�شلية  �شب������اب االأ أ لن تكون في������ه االأ قد ب������دا

أولية،  أيديولوجية ا أو ا للنزاعات اقت�شادي������ة ا

فاالنق�شام������ات الكبرى بين الجن�ض الب�شري، 

أ�شباب النزاع ال�شائدة �شتكون ثقافية، وقد  وا

تو�شع هنتينغتون بالفكرة في كتاب جديد له 

أ�شار )االختلفات الرئي�شة في التطورات  اإذ ا
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ال�شيا�شي������ة واالقت�شادي������ة بي������ن الح�شارات 

متجذرة بو�شوح في ثقافاتهم المختلفة(.

والثقافة، والهوية الثقافية تقوم بت�شكيل 

أو التفكك والنزاع في عالم  اأنماط الترابط ا

ما بعد الحرب الباردة، وال�شيا�شات المحلية 

في ه������ذا العال������م الجديد ه������ي �شيا�شات 

العرقي������ة وال�شيا�ش������ة الدولية ه������ي �شيا�شة 

الح�شارات، ف�شدام القوى العظمى �شيحل 

محله �شدام الح�شارات.

تحت المجهر

لم تبق الثقافة �شم������ن المفاهيم التي 

أ�شكاالً جديدة،  عر�شنا لها، اإنما اأخ������ذت ا

وتفرع������ت عنه������ا درا�شات نقدي������ة جديدة 

انت�شرت في الغ������رب، وكانت البدايات من 

بريطانيا، اإذ خرج������ت من رحم الدرا�شات 

دبي������ة عموم������اً، وم������ا ي�شم������ى الليف�شية  االأ

خ�شو�ش������اً ن�شبة اإل������ى الناق������د المعروف 

ايغرلي�ض، وبالن�شبة للثقافة ح�شب مفهومه 

أو اإم�شاء لوقت  لي�شت مجرد ن�شاط متعة ا

أف������راد نا�شجين،  فراغ، ب������ل تهتم بتكوين ا

وي�شي������ف �شايم������ون ديورن������غ، ف������ي كتابه 

الدرا�شات الثقافية مقدمة نقدية، ترجمة 

دكتور ممدوح يو�شف عمران )عالم المعرفة 

الكويتية العدد425( ي�شيف: تهتم بتكوين 

أف������راد نا�شجي������ن ذوي اإح�شا�������ض بالحياة  ا

حقيق������ي ومتوازن، وهذا اللون الجديد من 

أن������واع مختلفة من  الدرا�ش������ات ينظر اإلى ا

الن�شو�ض �شمن اإطار الممار�شة الثقافية، 

نتاج وتجليات الحياة اليومية  اأي العمل واالإ

للكائن الب�شري التي تتاأّثر باأبعاد اقت�شادية 

وبالطبق������ة والعرق والجنو�ش������ة وال�شيا�شة 

وبالحاجة والرغبة.

وبناء على ذلك يمكن اأن نعر�ض مفهوم 

الثقاف������ة اإذ يرى �شايم������ون ديورنغ: المواد 

الثقافي������ة وفقاً للدرا�شات الثقافية هي في 

الوقت نف�شه ن�شو�ض اأي لها معنى واأحداث 

وتجارب ينتجها ميدان قوة اجتماعية مكون 

ب�شكل غير مت�شاو من تيارات نفوذ وهرميات 

بعاد والدمج  أنواع االأ اجتماعية للعديد من ا

والمتعة، ومن ثم تق������ذف عائدة اإليه وهي 

أي�شاً موؤ�ش�ش������ات اجتماعية بع�شها مرتكز  ا

خر ف������ي ال�شوق،  في الدول������ة، وبع�شها االآ

أو فيم������ا ي�شمى المجتم������ع المدني. تنتقل  ا

الثقافات عبر الحدود الجغرافية فتندمج 

وتفترق، وهي تج�شر االنق�شامات ال�شيا�شية 

تقويها  واأحيان������اً  وتقو�شها  واالجتماعي������ة 

أي�شاً، تولد التكنولوجيا ت الثقافية وتموت  ا

زياء لمد وجزر  أ�ض الم������ال واالأ ويتعر�������ض را

أ�ش������كال ثقافية مختلفة وت�شبح بع�ض  عبر ا

جنا�������ض متخ�ش�ش������ة ومتطرفة ويكت�شح  االأ

خر. العالم بع�شها االآ
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نَّ �شايمون ي�شير اإلى 
أ يلحظ الدار�������ض ا

مخاطر الثقافة عبر جمل �شريعة وق�شيرة، 

فالثقافات تم������وت وتندثر، وه������ذا طبيعي، 

ولك������ن ماذا عن اإحلل ثقاف������ة محل اأُخرى، 

أين  وماذا عن الثقاف������ات التي تج�شر الهوة، ا

أه������ي موجودة حقيقة  ه������ي في عالم اليوم؟ ا

أن������ه يتحدث عن ج�ش������ر الهوة بين اأجيال  أم ا ا

المجتمع الواحد؟

ن،  الثقافات التي تفرق هي التي ت�شود االآ

أ�شرنا �شابقاً اإل������ى اأن ال�شراع بين  وكن������ا قد ا

مريكيون  الح�شارات هو �ش������راع ثقافي فاالأ

أية ثورات تلك  يريدون ثورات ثقافية، ولكن ا

الت������ي يريدونه������ا، علم يريدونه������ا اأن تثور؟ 

أ�شئل������ة يجب اأن تط������رح وعل������ى الدرا�شات  ا

الثقافي������ة اأن تجيب عليه������ا، وتحللها وتعري 

ولى  عنا�شره������ا، وتفككها اإل������ى مفرداتها االأ

لتظه������ر وا�شحة وجلية، ولتك�شف اأن ما نراه 

وطان، ومن �شغب  ن من نكب������ات حلت باالأ االآ

عالمي ينف������ذه رعاع دجنتهم الثورة الثقافية 

مريكية ح�شب مبادئ تكنولوجيا ال�شلوك  االأ

ن�شاني، التي اأطلقها عالم النف�ض ال�شلوكي  االإ

مريك������ي ف������ي كتابه ال�شهي������ر، الذي حمل  االأ

العن������وان نف�شه، وفي������ه نظريته حول تدجين 

ن�شان وتحويله، وجملته ال�شهيرة في هذا  االإ

المجال معروفة )قل ل������ي اأي مجتمع داجن 

عده لك(. تريد الأ

وطبع������اً ال نذهب اإلى القول: اإنها عملية 

مر  ب�شيطة وتحوُّل �شري������ع، فلربما ا�شتمر االأ

أكله كما يريد  عق������داً من الزمن حتى يوؤت������ي ا

أو المخططون لها، عبر  اأ�شحاب الث������ورات ا

ما ا�شطلحن������ا على ت�شميته الحرب الناعمة 

والتي ميدانه������ا الثقافة بمجاالتها المختلفة 

علم الذي لم  �شا�������ض االإ كله������ا، وو�شيلتها االأ

أب������داً اأن تف�شله عن المفهوم  يعد باإمكانك ا

الثقافي والتربوي، ال بل تداخلت وت�شابكت 

المفاهي������م، وا�شتثمرت نتائج التطور في كل 

مجال، حتى �شرنا عملياً في اندماج كلي ال 

علمي  يمكن اأن تع������رف فيه الثقافي من االإ

وم������ن الترب������وي، اإال بالتفكي������ك والتحلي������ل 

ولى التي ت�شكل  والع������ودة اإلى المف������ردات االأ

هذا الحامل الخليط ذا الر�شالة الهادفة من 

قبل مر�شليه.

ه������ذه الر�شال������ة الكلي������ة الت������ي يمكن 

أو الغزو  اأن ن�شميه������ا الحرب الناعم������ة، ا

الثقاف������ي، خطط لها مفك������رون غربيون 

وينفذه �شا�شة ومراك������ز درا�شات واأبحاث 

أي�شاً ن�شير اإلى اأن  تعمل ليًل نهاراً، وهنا ا

�شكينر خ�ش�ض جزءاً من كتابه تكنولوجيا 

أ�شم������اه: ت�شميم  ن�شاني لما ا ال�شل������وك االإ

الثقافة ي������رى �شكين������ر اأن الثقافة �شبيهة 

بالف�شاء الخارجي الم�شتخدم في درا�شة 

ال�شلوك، اإنها مجموعة من ظروف وطوارئ 
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التعزي������ز، لكنها لم ينظر اإليها �شمن هذا 

المفهوم اإال منذ عهد قريب، اإن تكنولوجيا 

ال�شلوك التي تنبثق عن هذا المفهوم هي 

خلقي������ة محايدة، ولكنها  من الناحية االأ

حين تطبق على ت�شميم للثقافة فاإن بقاء 

الثقاف������ة ي�شبح قيمة البد اأن توؤخذ بعين 

االعتبار، اإنَّ من يقتنعون ب�شرورة العمل 

ل�شالح ثقافتهم يحتاجون اإلى اأن يتنبئووا 

ببع�ض الم�شكلت التي ينبغي حلها، غير 

اأن كثيراً من الملمح الموجودة في ثقافة 

ما له������ا تاأثير وا�شح على قيم������ة بقائها، 

دب  ت�شتعين بالت�شاميم التي توجد في االأ

اليوطوبي بمبادئ مب�شطة معينة، ولديها 

مي������زة التاأكي������د عل������ى قيمة البق������اء: هل 

�شتنج������ح اليوطوبيا؟ وبالطب������ع اإن العالم 

أكثر تعقيداً غير اأن العمليات نف�شها تتم  ا

�شب������اب نف�شها، وي�شيف  الممار�ش������ات للأ

�شكين������ر: اإن ا�شتخ������دام العلم في ت�شميم 

الثقافة يلق������ى مقاومة على العموم، يقال 

مثًل اإنَّ العلم غير ملئم، واإنَّ ا�شتخدامه 

أنه لن ينتج  قد يكون له نتائ������ج مدمرة، وا

خرى،  ثقافة يحبها اأع�ش������اء الثقافات االأ

حوال �شيرف�ض النا�ض بطريقة  وفي كل االأ

أو باأخ������رى اأن ي�شيطر عليه������م، اإن اإ�شاءة  ا

ا�شتخ������دام تكنولوجي������ا ال�شل������وك م�شاألة 

خطيرة، ولكنه يقرر: 

اإن كل �شيطرة هي ف������ي حقيقتها �شيء 

متبادل والتبادل ما بين ال�شيطرة وال�شيطرة 

الم�شادة اأمر �شروري لتطور الثقافة، لكن 

هذا التب������ادل تعكره اآداب الحرية والكرامة 

أنها  التي تف�ش������ر ال�شيطرة الم�ش������ادة على ا

قمع لممار�ش������ات ال�شيطرة ولي�ض ت�شحيحاً 

له������ا. وقد تكون نتيجة ه������ذا نتيجة مدمرة 

وعلى الرغم من النتائ������ج الرائعة لثقافتنا، 

فاإنه قد يثب������ت اأن فيها �شدعاً قاتًل وعند 

ذلك قد تقوم ثقاف������ة اأخرى بتقديم خدمة 

اأعظم للم�شتقبل.

ت������رى ه������ل يحق لن������ا اأن ن�ش������األ: ما هي 

عظ������م الت������ي �شتقدمه������ا ثقافة  الخدم������ة االأ

ألي�ض في  خ������رى اإن كانت �شتحل محله������ا، ا الأ

مر اإ�شارات خفية اإلى تف�شيل ثقافة على  االأ

مريكية محل  ثقاف������ة، واإح������لل الثقاف������ة االأ

أ ذلك منذ  خ������رى، وقد بدا ثقافات العالم االأ

تاأ�شي�ض الواليات المتح������دة واإزهاقها اأرواح 

المليي������ن من الهنود الحم������ر، ودثر ملمح 

ثقافتهم اإلى غير رجعة، واليوم تفعل ال�شيء 

نف�شه مع العالم، من خ������لل محاولة اأمركة 

أ�شرن������ا اإليها،  العال������م عبر و�شائ������ل متعددة ا

�شواء كان������ت ع�شكرية في البداي������ة، و�شوالً 

اإلى الحرب الناعم������ة التي بداأت مع مدافع 

هولي������ود وال�شينما التي غ������زت العالم، وبعد 

خرى وو�شائل  ع������لم االأ ذلك عبر و�شائل االإ
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التوا�شل االجتماع������ي ومحو الذاكرة الثابتة 

وتحويلها اإلى ذاك������رة من رمل تمحوها متى 

ر�ض من تخريب  ت�ش������اء، وما يجري عل������ى االأ

ث������ار وتدمي������ر معالم الثقاف������ات من قبل  للآ

رهابية ي�شب في خدمة هذا  المجموعات االإ

الغزو الثقافي واأمركة العالم.

متاهات الثقافة العربية:

ان�شغ������ل المفكرون الع������رب كما غيرهم 

بال�شاأن الثقافي، وقدموا درا�شات هامة جداً 

�شف وكما العادة  ط������ار، لكنها للأ في هذا االإ

ظلت حب������راً على ورق، وب������دا اأن العمل في 

ال�شاأن الثقافي والتنظير له اأمر غير مرغوب 

أنف�شهم بدوا في  ب������ه، ال بل اإن العاملين فيه ا

خي������رة بحالة ف�ش������ام حقيقي، اإذ  ون������ة االأ االآ

أنه  كيف لمفك������ر اأو عالم اجتم������اع اأن يعبر ا

أنه من  أو ا ثنية فج������اأة، ا اكت�ش������ف ج������ذوره االإ

انتماء طائفي محدد، وهو الذي كتب وقدم 

ونّظر في الفكر والثقافة؟

أ�شئلة كثيرة يمكن اأن تطرح وتبحث عن  ا

اإجابات لحال الثقاف������ة والمثقفين العرب، 

كثر مرارة هي التي تتولد اليوم  �شئلة االأ واالأ

أه������و عجز ثقافة اأم عجز  اإذ لنا اأن ن�شاأل: ا

مر في االثني������ن معاً؟ مما  مثقفي������ن، اإن االأ

ال�شك في������ه اأن الثقاف������ة والمثقفين العرب 

ظلوا في اإط������ار الفعل النظ������ري، ولم يكن 

البناء الثقافي والمعرفي والعلمي التنويري 

�شا�ض، والباأ�ض هن������ا اأن نذكرهم  همه������م االأ

بالرواية التي تق������ول اإنَّ اإمارة قديمة ظلت 

ل�شن������وات طويلة تعمل عل������ى بناء �شور حول 

عداء ويح�شنها من  تخومها، يمنع قدوم االأ

أيام من اإنج������از ال�شور، لم  اأي غ������زو، وبعد ا

نهم  مارة، الأ يجد الغزاة كبير عناء لدخول االإ

دخلوها من الباب الرئي�ض، اإذ فتح لهم على 

م�شراعيه، ويعلق قائًل: لقد ق�شوا عقوداً 

م������ن الزمن يبنون �شوراً من حجارة، ولكنهم 

ن�ش������وا اأن يبنوا الحار�ض ال������ذي فتح الباب 

ن�شان ويرفعوا  اأمام الغزاة، ن�شوا اأن يبنوا االإ

أ�شواره، فكان ما كان.      ا

تاأ�شي�شاً على هذه الواقعة التي تنطبق 

على �شور ال�شين العظيم اإذ بقي ال�شينيون 

أيام  القدماء مئة عام يبنون������ه، لكنهم بعد ا

تعر�شوا لغزو همجي ومن بواباته، فكان اأن 

اأعادوا بن������اء وتاأهيل من بنى ال�شور، ثقفوا 

ن�شان، واأعادوا �شقله لتزداد قيمه وحبه  االإ

ر�ش������ه ووطنه، واليوم ف������ي ظل التقنيات  الأ

أ�شلحة الفت������ك والدمار المنجزة  واأح������دث ا

غربياً، وال�شيما في الواليات المتحدة، لم 

ي قوة باط�شة تواجه  يعد اأي قيمة تذكر الأ

الغ������زو الع�شكري، اإال قيمة واحدة، و�شلح 

واحد هو الوعي والمعرفة، والثقافة التي 

خير، وخط دفاع  ول واالأ تعتبر الح�شن االأ
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أبداً،  ي مواجهة ا اإذا م������ا تحطم فل قيمة الأ

والب������د من اإع������ادة البناء م������ن جديد لهذا 

الخط الذي تدمر.     

في الق������رن الح������ادي والع�شرين، الذي 

ي������رى اأحد اأهم الم�شتغلي������ن بعلم االجتماع 

أن������ه اأي الق������رن الح������ادي  )اآالن توري������ن( ا

والع�شرين هو قرن الثقافة، فقد اأخذ هذا 

المفهوم عودة غير م�شبوق������ة اإلى ال�شاحة 

أنه اأخذ يحتل  الفكرية المعا�ش������رة لدرجة ا

مكانة مركزي������ة تذكرنا بالمكان������ة الفائقة 

الت������ي احتلها مفه������وم االقت�شاد في درا�شة 

العولم������ة ون�شوء النظ������ام العالمي الجديد 

في ت�شعينيات القرن المن�شرم، وح�شب ما 

قال������ه الدكتور ر�شيد الحاج �شالح في عالم 

خير وتحت عنوان:  الفكر الكويتية العدد االأ

العودة م������ن المجتمع اإلى الفرد، المقوالت 

الثقافية لفهم عالم م������ا بعد الحداثة عند 

اآالن تورين، وطبعاً ا�شت�شهاداً به، اأي لتورين: 

ي�شي������ف �شالح قائًل: ونقًل عن تورين: اإنَّ 

اأ�شحاب النقد الثقافي يعزون هذه العودة 

اإلى التفكير ما بعد الحداثي في م�شكلت 

العالم والح�ش������ارات المعا�ش������رة تبين اأن 

اأ�شل تلك الم�شكلت يعود اإلى االختلفات 

مر الذي اأدى  الثقافية بين الجماع������ات االأ

اإلى ظهور كثير م������ن ال�شراعات الثقافية، 

كما تبي������ن لهم اأن المق������والت االقت�شادية 

كثي������راً ما ف�شل������ت في تف�شي������ر الم�شكلت 

ن�شان كما ات�شح  ن االإ المعا�ش������رة وفهمها الأ

ولى، ولي�ض  له������م كائن ثقافي بالدرج������ة االأ

كائناً اقت�شادياً، واأن الحقوق الثقافية اأهم 

بكثير من الحقوق االقت�شادية.     

عودة م�سللة     :

    نعم اإن مفه������وم الثقافة والمثقف الذي 

ا�شتهلك من النقا�ض عبر التاريخ منذ اأن كان 

ما لم ي�شتهلك������ه اأي مفهوم اآخر، يعود بقوة 

ليجدد اأدواته وي�شح������ذ معانيه من جديد، 

وليكون بالوق������ت نف�شه وب�شكل غير مبا�شر 

أداة من اأدوات ال�شط������و والهيمنة وتفكيك  ا

مم والدول واإعادته������ا اإلى الفردية التي  االأ

أو ال�شيطرة عليها، حتى  ال يمك������ن �شبطها ا

غريزة القطيع قد تكون �شعبة فيها، وهذا 

على ما يبدو عمل عليه اآالن تورين �شاحب 

كتاب: براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، اإذ 

يقول توري������ن: لم يكتف تيار النقد الثقافي 

االقت�شادية  المق������والت  بط������رد  الجدي������د 

بو�شفه������ا مقوالت غير ق������ادرة على تف�شير 

م�شكلت عالم ما بع������د الحداثة، بل طرد 

علم  المجتمع لم�شلحة الفرد، فقد تبين الأ

هذا التيار اأن النزعة االجتماعية المفرطة 

ولوية  أو التحليل االجتماعي الذي يعطي االأ ا

أو موؤ�ش�شاته جعل من الفرد كائناً  للمجتمع ا
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مة  تابعاً للمجتمع ومعاييره، ومدافعاً عن االأ

أو الهوية، ق������د ت�شبب بن�شيان  أو القومي������ة ا ا

الفرد وت�شيئه، بل وتحوله اإلى مجرد �شلعة 

تباع وت�شترى في ع�شر العولمة المتوح�شة، 

�شا�ض ف������اإن التحليل الثقافي  وعلى هذا االأ

ي�شع������ى اإلى اإع������ادة الفردية عل������ى ح�شاب 

االنتماءات القومية والدينية واالختلف 

عل������ى ح�ش������اب االندم������اج، والمثق������ف 

دائي،  الفاعل على ح�ش������اب المثقف االأ

وكذل������ك عودة التوا�ش������ل الثقافي على 

ح�شاب �شراعات الثقافات، واالعتراف 

باالخت������لف عل������ى ح�ش������اب الم�شاواة، 

وهذا يتطلب اإ�ش������لح الحداثة والعلوم 

التعليمية  والموؤ�ش�ش������ات  االجتماعي������ة 

ال�شيا�شي������ة  المق������والت  وا�شتب������دال 

واالجتماعي������ة واالقت�شادي������ة بمقوالت 

قدر  ثقافية و�ش������وغ ت�شورات ه������ي االأ

على فه������م وتف�شير ما يحدث اليوم في 

العالم المعا�شر.     

وخل�ش������ة توري������ن الم�شبوه������ة، العالم 

المعا�شر اأخذ ي�شي������ق ذرعا باالختلفات 

أكثر  الثقافية واإن الفرد وج������د نف�شه بعد ا

من قرني������ن م������ن الحداثة مغترب������اً داخل 

حزاب  مجتمعه ومهيمن������اً عليه من قبل االأ

ديان  م������م والقومي������ات والهوي������ات واالأ واالأ

وكل الموؤ�ش�ش������ات االجتماعي������ة ف�شًل عن 

الم�شال������ح االقت�شادية العاب������رة للقارات، 

ولم يحقق الف������رد فرديته، والخل�شة: اإنَّ 

الثقافة هي التي ت�ش������وغ وعينا بال�شيا�شة 

واالقت�ش������اد واالجتماع واإنه������ا تلعب دوراً 

مهماً في التطورات االجتماعية وال�شيا�شية 

وكذلك في تطوير وتنمية هوية الفرد.     

التيه..!     

نَّ تورين ق������ام بدرا�شة حال 
أ م������اذا ل������و ا

المجتمع العربي وح������ال ثقافاته ومثقفيه؟ 

أراح نف�شه من عن������اء الدعوة اإلى  أل������م يكن ا ا

آراءه كله������ا، اأمام ما  الفردية ولربم������ا غير ا

كان �شيجده من عال������م الفردية والفرد في 

أين �شتقود، وربما لم يكن  مجتمعاتن������ا واإلى ا

دائي،  ليجروؤ على ط������رح مفهوم المثقف االأ

أو الع�شوي كما  مقاب������ل المثقف الفاع������ل، ا

طرحه غرام�ش������ي، فالواقع غي������ر التنظير 

الفكري والمعرفي، وعل������م االجتماع الذي 

يدر�ض في الغرب الوقائع ويحلل وي�شت�شرف 

نَّ الفردية 
�شيبدو عاجزاً اأمام مجتمعاتنا، الأ

أب�شع �شورها،  ال�شارخة تتجلى فينا باأ�شنع وا

ال، ب������ل ت�شل اإلى حد الف�ش������ام، وال يمكن 

الخج������ل من الق������ول: اإن اأي ف������رد فينا هو 

مجموع������ة اأفراد متناق�شين تماماً، ال هوية 

معروف������ة تارة هو في المدر�شة وتارة اأخرى 

أو ال�شوق، وفي كل مكان يحمل  في الم�شجد ا
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تناق�شات������ه الناف������رة المنف������رة، ال الجدلية 

العملي������ة، ويتجلى ذل������ك عدوان������اً ورف�شاً 

خ������ر، ال �شلوكاً معرفياً وال تنويرياً، حتى  للآ

أننا في غابة وحو�ض ال قرار لها.      لتخال ا

اأخفق������ت ثقافتن������ا ومناهجن������ا التربوية 

والتعليمي������ة، وحتى اإبداعنا ومفكرينا وتاهوا 

ف������ي �شراديب ما ينتجه الغ������رب، فالكثيرون 

منهم مجرد رجع �شدى، ال �شوت والهم�ض، 

فق������ط ببغاوات تردد ما يمل������ى عليها، فكان 

خف������اق على ال�شعيدي������ن، �شعيد المثقف  االإ

الع�ش������وي الفاعل، الموؤث������ر )يفتر�ض هكذا( 

دائ������ي، ال������ذي يعن������ي �شاحب  والمثق������ف االأ

التخ�ش�������ض الدقي������ق والعالي ب������اأي نوع من 

المع������ارف، لكنه غير فاعل في مجتمعه، من 

حيث الراأي والقيادة، هذا الم�شهد الماأ�شاوي 

نراه في الجامعات التي كانت منابر فكرية.     

اإذ كان باإمكان������ك قب������ل عقود من الزمن 

�شاتذة جامعيين  �شماء الأ أْن تعدد ع�شرات االأ ا

أع������لم في الراأي والفك������ر، �شواء كانوا  هم ا

ن  أم التطبيقية، االآ مخت�شين بالعلوم النظرية ا

أ�شماء  هل اأنت قادر على اأن ت�شير اإلى ثلثة ا

�شات������ذة جامعيين ينتج������ون فكراً ومعرفة،  الأ

ولهم تاأثيرهم الفكري في المجتمع؟     

وال�شوؤال المر: م������ا فائدة طبيب عالي 

التخ�ش�������ض يجري عم������ًل جراحياً ناجحاً 

رهابي  لقلب، ومن ثم ينخرط وراء الفكر االإ

رواح ويملأ  ويقوده العرعور ليقتل اآالف االأ

قلوباً اأخرى بالحقد والموت؟     

أ�شتاذ جامعي �شوربوني يعي�ض  وما فائدة ا

الطائفية المقيتة، وعالم اآخر يكت�شف فجاأة 

هويته الطائفية؟ ما نف������ع هذا الركام من 

ال�شهادات الجامعية العليا، اآالف �شهادات 

الماج�شتير والدكتوراه من كلياتنا ولكلياتنا 

ن تغيِّر من واقعنا �شيئاً، ال بل 
لم تح�ش������ن اأ

اإنَّ بع�������ض اأ�شحابها كان������وا اأكثر جهًل من 

رعاة في البادية.     

ن يعنى بالفكر  هل من طالب جامعي االآ

والندوات، وقد تحولت جامعاتنا اإلى مدار�ض 

ني الزائف محل الحقيقي،  خا�شة، �ش������اد االآ

ال�ش������ورة الزائف������ة هي التي توج������ه وتحدد، 

وعقم حقيقي في تربيتنا ومناهجنا، اأدى اإلى 

الجم������ود واالنحطاط الذي نعي�شه، والحرب 

العدوانية عل������ى �شورية وجدت منافذها من 

أ�شوارن������ا على الرغ������م من علوها  بواباتن������ا وا

أم������ام عدو يعرف  ننا ا تحتاج اإل������ى المزيد الأ

ب������واب، ويخطط  كيف تقتح������م المنافذ واالأ

لك�ش������ر جدران ال�شد وق������د نجح في الكثير 

مما خطط له، ونحن مازلنا نتغنى بالحجر، 

ن�شان وال نفعل �شيئاً، اإنه عجز  نتغنى ببناء االإ

مزدوج عجز مثقفين وثقافة، عجز في البنية 

التي يجب اأن تدر�ض جي������داً وتو�شع ملمح 

جديدة توؤ�شل الحقيقي وتطرد الزائف.
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مالمح من الثقافة العربية

اإنَّ نظرة �شريعة لواقع الثقافة العربية 

أب������داً، ما ينطبق  أنه������ا لي�شت بخير ا ت�ش������ي ا

عل������ى الثقافة هو تح�شيل حا�شل ين�شحب 

على ح������ال المثقفين، وهنا يمكن اأن ن�شير 

اإل������ى درا�شات كثيرة تناول������ت واقع الثقافة 

والمثقفين، ولكن ذلك كان من عقود، وما 

أ بعين  ن اإلى درا�شة جديدة تقرا اأحوجنا االآ

ناق������دة كل ما جرى ويج������ري، تبين وتحلل 

وتر�شم ملمح الثقافة التي يجب اأن ننتجها 

كع������رب، من الدرا�ش������ات الهامة التي يجب 

�شارة اإليها ما قدم������ه المرحوم الدكتور  االإ

عب������د اهلل عب������د الدائم، في كتاب������ه الهام: 

الع������رب والعالم وح������وار الح�شارات، وقد 

توقف عند التحديات التي تواجه الثقافة 

العربي������ة، وقد ق�شم التحديات اإلى ق�شمين 

أ�شار اإلى �شت ملحظات. ول ذاتي وا االأ

�شلمية لم تنجح  1- الثقاف������ة العربية االإ

حتى اليوم في �شنع حداثتها، لعدم اإدراكها 

الوا�شح للفرق بين التغريب والتحديث.

2- الثقاف������ة العربية عريقة، ولكن غالباً 

ما يكون ذلك عبئ������اً ثقيًل معرقًل للتجديد 

والتجوي������د والتحديث  ذل������ك اإذا لم يحدث 

التجديد فاإّن االندثار م�شيرها.

3- ذات نزع������ة ما�شوي������ة، نعي�ض ثقافة 

الما�شي.

4- الم�شارك������ة الجماهيري������ة ف������ي بناء 

الثقافة محدودة.

5- مح������اوالت تجديد الثقاف������ة العربية 

�شلمية، لم تتم من داخلها، بل تتم غالباً  االإ

من خلل اال�شطدام بثقافة الغرب.

6- التخطيط للثقافة العربية، ال يتم من 

الحا�شر ومن داخلها، بل من خطط ونماذج 

جاهزة.

ا التحديات الخارجية التي ي�شير اإليها  مَّ
أ ا

فهي ذاتها التحدي������ات التي يواجهها العرب 

في مختل������ف جوانب حياتهم، وهي تحديات 

ح�شارية ومعرفية واإن�شانية.

عود على بدء

ثم������ة مرارة ال تفارقنا، ونحن نقف على 

مفترق الط������رق في هذا العال������م المحتفي 

مرارة  والمعرفي������ة،  الثقافي������ة  باإنجازات������ه 

أبداً ببعيد،  مر ا االنكفاء واالنح�شار لي�ض االأ

أ�شباب اليقظة  فالمفكرون العرب هم اأحد ا

العربي������ة التي خل�شتنا من ني������ر الم�شتعمر 

العثمان������ي، والمفك������رون والمثقفون العرب 

أع������ادوا اإليها رونقها  اأحيوا اللغة العربية وا

و�شفاءه������ا وخل�شوها م������ن كل ما علق بها 

م������ن �شوائب، وجعلوها لغة العلم والمعرفة، 

أدبياً  وقدم������وا نتاج������اً علمي������اً ومعرفي������اً، وا

حقيقي������اً، كان������ت ر�شالته������م تنويري������ة بكل 
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ماللكلمة من معنى، حتى وهم خارج حدود 

ثمان  الوطن وفي المهجر الق�شي، دفعوا االأ

باهظ������ة وما تراجعوا، ويكاد المرء يقر بكل 

كثر ن�شارة وجماالً في  أنهم المرحلة االأ ثقة ا

تاريخن������ا المعا�شر، من حي������ث القدرة على 

مر محزن اأن نكون  الفعل والمتابع������ة، اإنه الأ

ونح������ن في القرن الح������ادي والع�شرين اأمام 

نكو�������ض حقيقي للثقافة والمثقفين العرب، 

عودة اإلى الكهوف والمغاور ودهاليز التاريخ 

ومماحكات ال طائل منها.

ثقافتنا العربي������ة حال مثقفينا، في واد 

غي������ر ذي زرع، نبدو معلقين بما�ض ال نريد 

اأن نفارقه، نرف�ض الحياة وثقافتها وننحدر 

أنتجها من هم ف������ي المقابر  نح������و ثقاف������ة ا

اأخ������ذوا اأدوارهم ورحلوا، ربم������ا كانوا في 

همية بمكان وكانت ثقافتهم  أيامه������م من االأ ا

ن تبدو باردة  �شالح������ة لزمانهم، لكنه������ا االآ

�شقيمة ميت������ة مهي�شة الجن������اح، ومع ذلك 

ي�شر بع�شه������م على اأن تبق������ى هي الحكم 

أبداً، ب������ل يريد اأن  والمرج������ع، ال يغادرها ا

يف�شل زماننا على مقيا�شها.

ثقاف������ة ما�شوية في جله������ا، والحداثية 

أبداً ت�شعى  منها، ال تعرف بع������داً وال عمقاً ا

يقاع  وراء الزائ������ف، ال�ش������ورة ال�شريعة واالإ

غي������ر الم�شتق������ر وغي������ر المتج������ذر، تاأخذ 

م������ن كل جهة نتفاً لتب������دو �شوهاء، �شاهمت 

علم ف������ي تزييفه������ا و�شياعها،  و�شائ������ل االإ

والنت������اج الثقافي غير حقيقي، على الرغم 

من الركام في اإ�ش������دار الكتب والمجلت، 

�شالة بعيدة كل البع������د عن الدرا�شات  فاالأ

بحاث الحقيقية، واإال كيف نف�شر عجز  واالأ

ه������ذه الثقافة والمثقفين عن تقدير وقراءة 

الخطوط العري�شة لما حل بالوطن العربي 

من ثورات خراب وتدمير؟

ثقافة ي�شعى ج������لَّ �شناعها نحو المال 

الخليج������ي ال������ذي اأف�شد الثقاف������ة وجعلها 

�شلعة تباع وت�شرى، اأف�شدتها جوائز قيمتها 

مليين ال������دوالرات تُمنَح و�شحف ن�شرها 

كث������ر التزام������اً بما تح������دده من  ح�ش������ب االأ

مهاجمة هذا البلد اأو ذاك.

هي ثقافة منغلقة على ذاتها، فالحدود 

الرقابية وال�شيا�شية تفعل فعلها، واإن حدث 

وتفاعلت فثمة رف�ض للجدي منها، اإذ تبدو 

�شفة التع�شب واالنغلق ملزمة للكثير من 

أ معركة  الثقاف������ات التي تنتج، فل تكاد تهدا

تجعلك ت�شاأل: اأحقاً هوؤالء مثقفون؟

ن في مرحلة  الثقافة العربية، تب������دو االآ

عجز حقيقي، بالمح�شلة هي �شورة للعجز 

الترب������وي والمعرف������ي، وال�شيا�ش������ي. وعجز 

المجتمع������ات العربي������ة عن اللح������اق بركب 

بمختلف  قدراته������ا  وا�شتثم������ار  الح�ش������ارة، 

المج������االت، لم يعد ثقاف������ة حرية وا�شتقلل 
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كما كان في مطلع الق������رن الع�شرين، بل هو 

الحني������ن اإلى الغرب������ي وو�شايت������ه مهما كان 

الثمن، ل������م نعد ن�شمع مثقف������اً عربياً يقول: 

أو �شيا�شية،  نحن عرب قبل اأي �شبغة دينية ا

ول������م ن�شمع من يتحدث عن �شرورة النهو�ض 

الوطني والقومي، بل انكفاأ الخطاب الفكري 

أقليات واإثنيات، وتق�شم  ليتحول اإلى حديث ا

حتى المق�شم، وكاأننا ف������ي متاهات جاهلية 

أ�ش������د جهالة، ثقافة ال تعرف كيف تحول  بل ا

القول اإلى فعل، ابتعدت عن الواقع والحياة 

ي �شيء اإال المجتمعات التي  لت�شبح تابعة الأ

ن�ش������اأت فيها، دروب التنوي������ر اأغلقت تماماً، 

وثم������ة �شوؤال يخطر ف������ي البال: ما فائدة كل 

الركام المعرفي من �شحف ومجلت وكتب 

ومو�شوعات واآالف �شه������ادات الدكتوراه من 

ال�شورب������ون وغيرها ونح������ن نعي�ض القهقرى 

يجاز والقول  والنعرف دروب الغد اأال يمكن االإ

اإنها ثقافة تائهة في مجتمعات حائرة؟

1- الثقافات،كليفورد غيرتز، ترجمة دكتور محمد بدوي، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، بيروت )2009م(.

نثروبولوجي، اآدم كوبر، ترجمة �شباح �شديق الدملوج، بيروت المنظمة العربية للترجمة، )2012م(. 2- الثقافة التف�شير االإ

3- براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، اآالن تورين، ترجمة جورج �شليمان، بيروت، المنظمة العربية للترجمة )2011(م.

4- الدرا�ش������ات الثقافي������ة مقدمة نقدية، �شايمون ديورغ، ترجمة ممدوح يو�ش������ف عمران، �شل�شلة عالم المعرفة، 

الكويت، العدد 425، )2015م(.

ن�شاني، ب ف �شكينر، ترجمة عبد القادر يو�شف، �شل�شلة عالم المعرفة، العدد32، )1980م(. 5- تكنولوجيا ال�شلوك االإ

6- العرب والعالم وحوار الح�شارات، عبد اهلل عبد الدائم، دم�شق دار طل�ض )2002م(.

المراجع
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دب �لمقارن في جامعة دم�سق. ناقدة و�أ�ستاذة في �لأ ❁

م�شاهد تراثية بني االنفتاح والظلمة

ابن قتيبة اأمنوذجًا

د.ماجدة حمود
❁

 نعاي�������ش ل������دى ابن قتيب������ة م�شاهد 

ارة، شارة، شارة،  الح� الح�ش�شراق������ة  ش�شراق������ة  اإ حياتن������ا  وهب������ت 

واأخرى جللته������ا ظلمة الهمجية!! لهذا 

إن اإعادة قراءة التراث، تتيح لنا ك�شف  ان اإن  افافاإ

ذواتنا وفهمها على حقيقتها عبر لقائها 

اخر، فنتبين تاخر، فنتبين تاألقه������ا حين انفتحت  بالآ

ؤعليه، ومدى ب�ؤ�سه������ا حين انغلقت في عليه، ومدى ب��سه������ا حين انغلقت في عليه، ومدى ب�ؤ�سه������ا حين انغلقت في 

جدران ظلمتها!
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خر من �أعماق  وبذل������ك تنبع �لنظ������رة للآ

ورة شورة شورة �لت������ي ن�شكلها عنه  شل�شل� بح شبح شبح � شت، فت�شت، فت� �ل������ذ�

ن������ا، فحين ننظر شن������ا، فحين ننظر شن������ا، فحين ننظر  شنف�شنف� يتنا لويتنا لوؤيتنا لأ وة تعك�������س روة تعك�������س ر آ مر�

الخطالخطاأ �تنا، ونن�تنا، وننزهها عن �زهها عن �زهها عن � ة لذوشة لذوشة لذو� ش�ش� بعين �لقد�

خر من دون وعي منا،  نبد�أ عملية ت�شويه �لآ

ابه، ونمعن في شابه، ونمعن في شابه، ونمعن في  شت على ح�شت على ح� افنعلي �ش������افنعلي �ش������اأن �لذ�

وت شوت شوت �لذ�ت على  شلبيات������ه، فيطغى �شلبيات������ه، فيطغى � لبيات������ه، فيطغى �شلبيات������ه، فيطغى �ش شظهار �شظهار � �إ

خرى، عندئذ يحل �لتوتر محل  وشوشو�ت �لأ ش�ش� �لأ

�لتعارف  أ اني، وينتف������ي مبد�شاني، وينتف������ي مبد�شاني، وينتف������ي مبد� شن�شن� ل شل شل �لإ ش�ش� �لتو�

ا  ا نا نَّ إِ ُا�ُسا�ُس ِ�إِ ا�سلنا�سلنَّ ���ا ه���ا َه���ا � هيهيُّ أَأَ ا �يا �َيا �َ شل�شل�شلم { �لذي نادى ب������ه �لإ

وباعوباُعوبًا ع �شع �ُش ���ماك���ماُك���ْم اكناكَن نلنْل لعلَع عجعَج جى وجى َو ى ونثى ونَث أُ أُ � و� َوُ� ���رك���رَك���ٍر ن َذ ن ذ���م من ذ���م مِّ ���م ماك���م ماُك اكناكَن نقنْق قلقَل لخلَخ

ماكماُكْم اكقاكَق قتقْت أَأَ َ� ِ
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ًهلل ب�شر�ً متنوعين تتجلى  �هلل ب�شر�ًهلل ب�شر � حكمة خلق � حكمة خلق � �إنَّ

في شفي شفي  شلهم، وبذلك ي�شلهم، وبذلك ي� لهم، وبذلك ي�شلهم، وبذلك ي�ش ش�ش� في روعة لقائهم وتو�

انية وغنى شانية وغنى شانية وغنى  شن�شن� �قات �قات �لإ للعللعل � على � على � �لتنوع جمالً

ها شها شها �لتقوى، �لتي من  ش�ش� �ش�ش ش�ش� �و�وؤ وة حين يوة حين ي ة حين يشة حين يش شلها، خا�شلها، خا�

اته عبر شاته عبر شاته عبر  شعي لمر�شعي لمر� عي لمر�شعي لمر�ش شل�شل� معانيه������ا خ�شية �هلل و�

من بها،  ومن بها،  وؤمن بها،   ولقلوب لتولقلوب لت ة شة شة �لقيم �لتي دعا � شممار�شممار�

د شد شد  شلذي يتج�شلذي يتج� �لعدل( � أ ومن هذه �لقيم )مبد�

خر م������ع �لذ�ت،  ������اوش������اوش������او�ة �لآ ش عب������ر م�ش عب������ر م� عملي������اً

خر  ل��ل��ل يتّم �إلغاء �لآ ������ �لظلم، ف����لظلم، ف��� و�لبتعاد عن �

أو ت�شويهه!  �

ة �شة �شة �إل������ى فهم �لذ�ت  ش�ش� تطمح ه������ذه �لدر�

خ������ر، كي  ونقده������ا عب������ر تعامله������ا م������ع �لآ

بها، شبها، شبها،  شتطي������ع ك�شف م������دى ت�شوهه������ا وتع�شتطي������ع ك�شف م������دى ت�شوهه������ا وتع� تطي������ع ك�شف م������دى ت�شوهه������ا وتع�شتطي������ع ك�شف م������دى ت�شوهه������ا وتع�ش شن�شن�

وم������دى محاربتها لهذا الت�ش������وه انطلقاً من 

�شلم!  ن�شانية التي دعا اإليها االإ المب������ادئ االإ

جابة على ه������ذا ال�شوؤال:  لهذا �شنح������اول االإ

آف���اق الم�شلمين وطبق���وا مبداأ  ه���ل ات�شعت ا

�شالمي؟ وتخل�شوا من التعاليم  التعارف الإ

القبلية المتع�شبة؟

جابة عن ه������ذا ال�شوؤال  وق������د اخترنا للإ

كتاب ابن قتيب������ة )المتوفى 276 ه�( »عيون 

أربعة مجلدات(  خبار« الذي قّدم لنا )عبر ا االأ

�ش������وراً متنوعة و�شادقة لع�ش������ره، ولع�شور 

�شابقة وعته������ا ذاكرته، التي يمكن اأن نعّدها 

أم������ة، فتج�شدت لنا ملمح  امت������داداً لذاكرة ا

أتاح لن������ا فر�شة معاي�شتها  �شخ�شيته������ا، مما ا

في لحظات انفتاحها ولحظات نكو�شها! 

خر قد  نَّ االآ
أ أْن يلح������ظ ا ويمك������ن المرء ا

أراد  �شكل حاف������زاً لتاأليف هذا الكتاب، فقد ا

ابن قتيبة اأن يكمل دور الجاحظ في الدفاع 

عن العرب والرد عل������ى ال�شعوبية، على حد 

راأي الناقد اإح�شان عبا�ض!

أكثر ال�شعوبيين من الكتاب،  ولما كان ا

فق������د حاول ابن قتيبة اأن يوؤلف لهم كتباً، 

منها »ال�شعر وال�شع������راء« »اأدب الكاتب« 

ب 
ّ
 يقر

)2(
خبار« و»المع������ارف« و»عيون االأ

اإليه������م المعرفة وي�شّهل عليه������م تناولها، 

ويجنبه������م �شعوبة الكت������ب المتخ�ش�شة، 

فجم������ع فيها �شيئ������اً من حكم������ة الفر�ض 
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والعرب، فذلك اأدعى اإلى تاآلفهم، واأقوى 

أثراً في �شرف المثقفين ال�شعوبيين عن  ا

الكت������ب الفار�شية الخال�ش������ة، لعله بذلك 

خر  أ�شا�ض الحوار مع االآ يجعل المعرف������ة ا

والتقارب معه! 

خر: يمان في التعامل مع الآ اأثر الإ

اإنَّ المتاأمل في ن�شو�ض التراث يلحظ 

�شلم  �شراع������اً م�شكوت������اً عن������ه بين قي������م االإ

ال�شمح������ة، وبي������ن قي������م القبيل������ة المتع�شبة 

ن�شان  يمان تقييم االإ للن�ش������ب، اإذ تاأبى قيم االإ

أو بم������ا يملك من  بن�شب������ه وعرق������ه اأو جن�شه ا

أو �شلطة، وبذلك تتج�شد اأمامنا معاني  مال ا

ِ اأَْتَقاُكْم} 
نَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ ية الكريمة {اإِ االآ

يمان ي�شتطيع  ن�شان باالإ فحين يمتلئ قلب االإ

اأن ينبذ التع�ش������ب والكراهية، ويمار�ض في 

خر، عندئذ يحلَّق في  حياته انفتاحاً على االآ

آف������اق المو�شوعية التي ت�شمح له اأن ين�شف  ا

خر معاً! ذاته واالآ

أب������رز جانب يظهر فيه توتر  لعل الزواج ا

خر(  ن������ا واالآ العلق������ة االجتماعي������ة )بين االأ

له������ذا يمكننا اأن نع������ّده مقيا�شاً يج�شد مدى 

خر، واختباراً  ح�شا�شية العرب ف������ي قبول االآ

أ�شا�ض الندية  د مدى تعاملهم معه على ا يج�شِّ

أ التقى  ن�شانية، الت������ي تج�شد امتثاالً لمبدا االإ

�شلم!  الذي دعا اإليه االإ

خبار« اأن بع�ض  وقد وجدنا في »عيون االأ

أ التكافوؤ  الم�شلمين لم ي�شتطيعوا تطبيق مبدا

الديني واالأخلقي في  الزواج بل �شعوا اإلى 

التكافوؤ العرقي، لهذا وجدنا �شلمان الفار�شي 

حين يخط������ب ابنة عمر بن الخطاب )ر�شي 

اهلل عن������ه( يوافق على تزويج������ه، لكن ذلك 

ي�شّق على ابنه )عب������د اهلل بن عمر( في�شكو 

ذلك اإلى عمرو بن العا�������ض، فقال )اأنا اأرّده 

عنك را�شيًا، فاأتى �شلمان ف�شرب بين كتفيه 

بي���ده، ثم ق���ال: هنيئًا لك اأب���ا عبد اهلل، هذا 

اأمير الموؤمنين يتوا�شع بتزويجك، فالتفت 

اإلي���ه مغ�شب���ًا، وق���ال، اأب���ي يتوا�ش���ع؟! واهلل 

  
)3(

لاأتزوجها اأبدًا(.

تلفت نظرنا �شفة التوا�شع التي األحقها 

عمرو بن العا�ض، الذي عرف باأنه من دهاة 

الع������رب، بقب������ول الخليفة تزوي������ج ابنته من 

خر توحي  فار�ش������ي! فكاأنه ير�ش������ل ر�شالة للآ

باأن العربي يقدم تن������ازالً عرقياً بقبوله مثل 

هذا الزواج، عندئ������ذ اأح�ض �شلمان الفار�شي 

ب������اأن كرامته قد م�ّشت، فرف�ض هذا الزواج، 

ليعي������د االعتب������ار لمكانته الت������ي حققها له 

�شلم! االإ

أننا ال ن�شتطي������ع اأن نربط  نلح������ظ هنا ا

جيال  خ������ر باالأ المرونة ف������ي التعامل مع االآ

ال�شاب������ة دائماً، كما قد يتب������ادر اإلى الذهن، 

ب )الخليفة( اأكثر مرونة في التعامل مع  فاالأ
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خر من االب������ن، وبالتالي يمكننا اأن نقول:  االآ

�شلم، فالم�شكلة  أكثر تج�شي������داً لروح االإ اإنه ا

جيال هنا، واإنم������ا هي م�شكلة  ال تتعل������ق باالأ

اإيم������ان يتغلغل ف������ي القلب، فيتجل������ى �شلوكاً 

خر! وهكذا يب������دو لنا اأن  منفتح������اً عل������ى االآ

يمان في الحياة العملية من اأكبر  تج�شيد االإ

التحديات التي تواجه الب�شر!

ه������ذه  تت������وارى  آخ������ر  ا م�شه������د  وف������ي 

الح�شا�شي������ة العرقي������ة، فنعاي�������ض انفت������اح 

ال�شخ�شية الموؤمنة التي تلغي كل الفوارق، 

أة  خيه امرا فقد خطب ب������لل الحب�ش������ي الأ

من بني ح�شل من قري�������ض، فوجدناه يعتز 

�شلم، الذي رفعه حتى  بن�شب������ه الجديد للإ

ع������رق ن�شب عربي »نحن  راأى نف�شه نداً الأ

م���ن قد عرفت���م، كنا عبدي���ن فاأعتقنا اهلل، 

وكن���ا �شالين فهدان���ا اهلل، فقيرين فاأغنانا 

خي خال���د فالنة، فاإن  اهلل، واأن���ا اأخط���ب لأ

ُتْنِكح���وه فالحمد هلل، واإن تردوه فاهلل اأكبر، 

فاأقبل بع�شهم على بع�ض فقالوا هو بالل، 

ولي����ض مثله من يدفع، فزّوجوا اأخاه، فلما 

ان�شرف���ا ق���ال خالد لب���الل: يغفر اهلل لك! 

األ ذك���رت �شوابقنا وم�شاهدنا مع ر�شول اهلل 

)�شل���ى اهلل عليه و�شلم( ق���ال: مه! �شدقت 

)4(
فاأنكحك ال�شدق«.

�شلم اأن تق�شي على  ا�شتطاع������ت قيم االإ

اأي اإح�شا�ض بالمهانة، لدى بلل الحب�شي، اإذ 

يمان كل ال�شفات ال�شلبية التي  محت عزة االإ

يعلي من �شاأنه������ا المجتمع القبلي عادة، فلم 

أك�شبته هذه العزة  يعد عبداً فقيراً �شاالً! وقد ا

ح بما كان عليه في  ثقة بالنف�ض، جعلته ي�شرِّ

الجاهلية )ذل العبودية، وقهر الفقر، وبوؤ�ض 

ال�شلل������ة( دون اأن يح�ض بال�شعة، بل غمره 

يمان ب�شعور الندية، لهذا تجراأ وطلب اأن  االإ

ينا�شب اأعرق قبيلة عربية )قري�ض(. 

يلحظ هنا اأن )بلل( كان يتوقع الرف�ض 

واال�شتعلء عليه، لهذا ق������ال لهم )اإن تردوه 

أنه������م بذلك  أكب������ر( كاأنه يلم������ح اإلى ا ف������اهلل ا

يرف�ش������ون قيمة اأعلى م������ن كل قيم القبيلة، 

�شلم  يمان باهلل، التي تختزل قيم االإ هي االإ

ومثل������ه العليا، خا�شة تلك التي تجعل النا�ض 

�شوا�شي������ة كاأ�شنان الم�ش������ط ال ف�شل لعربي 

على اأعجمي اإال بالتق������وى! لهذا اإن رف�شوا 

م�شاهرت������ه ا�شتعلء، ف������اإن اهلل اأكبر منهم، 

عنده تعرف المكانة الحقيقية للب�شر.

الملحظ اأن )ب������لل( رف�ض اأن يتباهى 

�شلم، اإذ وقف اإلى  بما�شيه الكفاحي في االإ

جانب الر�شول )�شل������ى اهلل عليه و�شلم( في 

أين������اه يتباهى بما هو  مواجه������ة الكافرين، را

�شلمي التي  أه������م باإيمان������ه بقيم الدي������ن االإ ا

ق�شت على اأي �شعور بالعبودية للب�شر، فبات 

د  ن�شانية التي توحِّ خ������وة االإ يح�ض المرء باالأ

النا�ض جميعاً!
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يمان  اإذن ن�شتطيع اأن نعاي�ض هنا روعة االإ

ن�شان ثقة بالنف�ض، تجعله قوياً  الذي يهب االإ

خرون معيباً،  يذكر ما�شيه، الذي قد يراه االآ

دون وج������ل )عب������د، �شال، فقي������ر( وال يذكر 

ما�شيه الذي هو م�شدر فخر له )كفاحه مع 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم( فلم يعد يهتم 

�شلم عقد  باإعلء �شاأنه، اإذ تجاوز بف�شل االإ

يمان اإلى من�زلة تجعله  نق�شه! فقد رفعه االإ

عرق ن�شب عربي، لهذا وافقت قري�ض  نداً الأ

�شلم، واحتراماً  على تزويجه اإيماناً بقيم االإ

لدور بلل في ن�ش������ر الدين الجديد، خا�شة 

أنه لم يتباهَ بهذا الدور.  ا

�شلم  وهكذا ب������دا لن������ا تطبيق قي������م االإ

ال�شمح������ة ف������ي ق�شي������ة الت������زاوج بي������ن مّد 

المنفتحين وج������زر المتع�شبين، اأي بين من 

أق������وى من ع�شبيتهم، وبين من  كان اإيمانهم ا

كان������ت ع�شبيته������م اأقوى، في حي������ن وجدنا 

خر في الم�شاهد التي  علق������ة الجوار مع االآ

�شلم  وثقه������ا ابن قتيب������ة محكومة بقي������م االإ

خر في الحياة  ال�شمحة، فكان التعامل مع االآ

اليومي������ة يتم بعي������داً عن عقيدت������ه، وبذلك 

تج�ش������دت لنا قيم االنفت������اح باأجلى �شورها، 

ن�شان بغ�ض النظر  فت������ّم احترام اإن�شاني������ة االإ

ع������ن معتقده! )ق���ال رجل ل�شعيد ب���ن جبير: 

المجو�شي يوليني خيرًا فاأ�شكره، وي�شلم علي 

فاأرّد عليه، فقال �شعيد: �شاألت ابن عبا�ض عن 

نحو هذا، فقال لي: لو قال لي فرعون خيرًا 

 )5(
لرددت عليه مثله(.

ن�ش������ان الع������ادي المخل�ض  هن������ا نجد االإ

خر المختلف  لدين������ه توؤرقه العلقة م������ع االآ

أن������ه  يعي�ض في مكان  )المجو�ش������ي( خا�شة ا

يجمع بين اأعراق مختلفة ومعتقدات متنوعة، 

لهذا يلجاأ اإلى رجل الدين )�شعيد بن جبير( 

ليفتي������ه في �شوؤون حيات������ه اليومية، وير�شده 

اإلى الطريق القويم، فيذكر له الفقيه حديثاً 

ي�شنده اإلى )ابن عبا�ض ر�شي اهلل عنه( وهو 

اب������ن عم النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( الذي 

أ المعاملة بالمثل هو دليل  يبين له اأن مب������دا

مر  الم�شل������م في علقاته مع الجوار! وزاد االأ

و�شوحاً حين اأورد مث������االً )ب�شيغة المتكلم( 

لير�شخ وجهة نظره بمثل حي يجعل من نف�شه 

بطًل له، اإذ لو عامله فرعون )وهو اأحد رموز 

الكفر( بالح�شنى ل������رد عليه بالمثل، وبذلك 

خر  يتّم تعزي������ز قيم التوا�شل والمحبة مع االآ

أو  �شلم ا بغ�ض النظ������ر عن اإيمانه بدي������ن االإ

عدمه! والملحظ اأن هذه الفتوى اأتت على 

ل�شان اأح������د اأقرباء الر�شول )�شلى اهلل عليه 

و�شل������م( الذي الزمه، وتعل������م على يديه حتى 

مة( وبذلك يوؤ�ش�ض ابن قتيبة  لقبه ب�)حبر االأ

لثقاف������ة االنفتاح على ل�شان اأحد المج�شدين 

�شلم وفقهه. لروح االإ
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خر: التع�سب وت�سويه الذات والآ

خبار«  عاي�شن������ا ف������ي كت������اب »عي������ون االأ

خر، وفي  م�شاه������د تكّر�ض االنفت������اح على االآ

الوقت نف�شه عاي�شنا م�شاهد ت�شّوه العلقات 

ن�شانية لكونها تقوم على التع�شب، الذي  االإ

قد ي�ش������ل حداً يثير الرع������ب، فيتّم تجريد 

ن�شان من اإن�شانيته، حين يدور حول ذاته  االإ

مقد�شاً له������ا ومحتقراً كل من يخالفه الراأي 

أو العرق!! وبذلك ينغلق على ذاته  أو الجن�ض ا ا

خ������ر، مما يوؤدي  م�شتبع������داً اأي اإح�شا�ض باالآ

اإلى قتل نوازع الخي������ر في النف�ض الب�شرية، 

أ�شبه بغاب������ة من الوحو�ض،  فت�شب������ح الحياة ا

ياأكل فيها القوي ال�شعيف.

أن������واع التع�ش������ب التي يعاني  أ�شد ا لع������ل ا

منه������ا العرب اإلى اليوم هو التع�شب القبلي، 

الذي نلحظ اختلطه بالتع�شب المذهبي، 

لذلك ل������م نجد تطبيقاً عملياً لحديث ر�شول 

اهلل )�شلى اهلل عليه و�شلم( »اختلف اأمتي 

رحمة« بل كثيراً ما ب������دا االقتتال ال�شيا�شي 

�شلمي موؤ�ش�شاً على تع�شب  في التاري������خ االإ

قبلي، لهذا كانت بع�������ض القبائل هواها مع 

مام )علي كّرم اهلل وجهه( مثل تغلب وبع�ض  االإ

مويين مثل القي�شية!! القبائل هواها مع االأ

خبار« م�شهداً  يقدم لنا كت������اب »عيون االأ

ن�شان �ش������د اأخيه، فقد  مفزع������اً لتع�شب االإ

أن������ه كان مع )اأ�شد بن  زد ا اأخب������ر رجل من االأ

عب����د اهلل بخرا�ش����ان، فبين����ا ن�شي����ر معه، وقد 

مّر نه����ر، فجاء باأمر عظي����م ل يو�شف، واإذا 

برج����ل ي�شربه الم����وج وهو ين����ادي: الغريق 

الغري����ق! فوق����ف اأ�شد وقال: هل م����ن �شابح؟ 

فقل����ت نع����م، فق����ال ويح����ك الح����ق الرجل! 

فوثب����ت عن فر�شي، واألقي����ت عني ثيابي، ثم 

رميت بنف�شي في الماء، فمازلت اأ�شبح حتى 

اإذا كن����ت قريب����ًا من����ه، قل����ت: مم����ن الرجل؟ 

قال: م����ن تميم، قلت ام�ضِ را�شدًا، فواهلل ما 

تاأخ����رت عنه ذراعًا حتى غ����رق!!!، فقال ابن 

عيا�����ض، فقل����ت ل����ه: ويح����ك اأم����ا اتقيت اهلل 

غّرق����ت رج����اًل م�شلم����ًا!! فق����ال: واهلل لو كان 

)6(
معي لبنة ل�شربت بها راأ�شه(.

ر�ض  ح������دث هذا الم�شهد بعي������داً عن االأ

العربية )خرا�ش������ان( حيث من المفتر�ض اأن 

الغري������ب للغريب ن�شي������ب، خا�شة حين يكون 

أبن������اء ثقافة واحدة! لك������ن الثقافة  الغرب������اء ا

الواح������دة لم تكن �شفيع������اً للغريب، بل كانت 

نقمة ب�شبب التع�شب القبلي، الذي بدا اأقوى 

من اأي اإح�شا�������ض بالغربة، بل لعله اأقوى من 

أبعد اأي  أنه ا أي������ة ثقافة، المفزع في هذا كله ا ا

ح�ض اإن�شاني!!!

ن  زدي، الأ اإننا ال ننفي هذا الح�ض لدى االأ

نقاذ موجودة لديه )هبط عن الفر�ض،  نية االإ

ألقى نف�شه في النهر لينجد  وخل������ع ثيابه، ثم ا

الغريق( لكن الماأ�شاة ف������ي اأن النجدة كانت 
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م�شروطة بقيم التع�شب، لذلك �شاأل الغريق، 

قبل اأن يمّد يده لينقذه، عن انتمائه القبلي، 

أنه من قبيلة معادية )تميمي(  وحين اكت�شف ا

رف�ض اإنقاذه!

نلم�������ض في ه������ذا الم�شه������د �شراعاً بين 

وجهت������ي نظ������ر )القبلية( و)الديني������ة( فمثل 

ن�شان������ي يلقى نقداً  ه������ذا الت�شرف غي������ر االإ

وا�شتنكاراً من رج������ل متدين، لذلك يخاطبه 

بلغ������ة دينية )اأما اتقي������ت اهلل قتلت م�شلماً( 

زدي مبداً اإ�شلمي������اً اأكد عليه  اإذ خال������ف االأ

القراآن {َمن َقَتَل َنْف�شًا ِبَغْي���ِر َنْف�ٍض اأَْو َف�َشاٍد 

ا�َض َجِميعًا َوَمْن  َما َقَت���َل النَّ ْر�ضِ َفَكاأَنَّ ِف���ي الأَ

.
)7(

ا�َض َجِميعًا} َما اأَْحَيا النَّ اأَْحَياَها َفَكاأَنَّ

نه  ال يجدي الحوار مع ذلك المتع�شب، الأ

يعي�ض قيماً ترّب������ى عليها منذ طفولته، يكاد 

يكون من الم�شتحيل تغييرها، لهذا حين يتم 

زدي بانتهاكه لقي������م الدين، يبدو  تذكي������ر االأ

غير مباٍل، بل يجيب اإجابة تدل على تمكن 

التع�ش������ب من روحه )واهلل لو كان معي لبنة 

أ�شه( فهو ل������م يكتِف برف�شه  ل�شرب������ت بها را

اإنقاذ المخالف له ف������ي االنتماء القبلي، بل 

هو على ا�شتعداد ل�شرب������ه لو كان يملك ما 

ي�شعفه م������ن اأدوات!!! فالتع�شب هنا يوؤدي 

اإلى مواقف في غاية الب�شاعة، اإذ تتنافى مع 

ن�شانية، ويحوِّل  القيم التي اأجمعت عليها االإ

ن�شان اإل������ى وح�ض يت������رك المختلف عنه  االإ

يغ������رق، بل يتمنى لو يعاجل������ه بال�شرب، كي 

ي�شرع في موته، بدل اأن يفكر باإنقاذه!!!

ت������زداد �شورة التع�ش������ب القبلي ب�شاعة، 

حي������ن ت�شل اإل������ى اأقرب النا�������ض، حتى يبدو 

أق������وى م������ن رواب������ط ال������دم التي  التع�ش������ب ا

الي�شتطيع المرء تجاهلها عادة، فقد الحظنا 

زد كان يطوف  في م�شهد اآخر )رج���اًل من الأ

بيه، فقيل ل���ه: األ  بالبي���ت، وجع���ل يدع���و لأ

ها تميمية!!( وبذلك  مك؟ فق���ال: اإنَّ تدعو لأ

ي�شل التع�شب اإلى ذروته، حين يتنكر االبن 

مر حّد عقوق  لرواب������ط الدم، في�شل ب������ه االأ

أم������ه التي تنتمي اإلى قبيل������ة تخالف القبيلة  ا

ب، ومرة اأخرى يتغلب  التي ينتمي اإليه������ا االأ

التع�شب على تعاليم الدين، التي تدعو اإلى 

م. بر الوالدين، وخا�شة االأ

خبار« كيف  وقد الحظنا في »عي������ون االأ

ل التع�شب العرقي ل������دى العربي اإلى  يتح������وَّ

تع�شب لغوي، فوجدن������ا و�شف من يتحدث 

غي������ر العربية في بلد عرب������ي بالخ�شة )قال 

�شمع���ي... ثالث���ة تحكم عليه���م بالدناءة  الأ

حتى يعرفوا: رج���ل �شممت منه رائحة نبيذ 

في محِفل، اأو �شمعته يتكلم في م�شر عربي 

بالفار�شي���ة، اأو راأيت���ه ف���ي الطري���ق ينازع في 

 .
)8(

القدر(

لكننا نلحظ اأن روح العالم المو�شوعي 

�شمعي تحّد من جموح هذا التع�شب،  لدى االأ
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اإذ وجدناه يقّيد �شف������ة الدناءة بعدم معرفة 

أنه يوؤكد �شرورة عدم الت�شرع  ال�شخ�ض، اأي ا

واإطلق ه������ذا الحكم الخطير على عواهنه! 

لهذا قال »ثالثة تحكم عليهم بالدناءة حتى 

يعرفوا« فيذكر ا�شتثناء يتفق والمنطق، فقد 

يكون ال�شخ�ض ال يع������رف العربية، فهل من 

المو�شوعية اأن نحك������م عليه بالدناءة لكونه 

يتح������دث لغ������ة ال يعرف �شواه������ا!؟ كما يبين 

اأهمي������ة المعا�شرة اليومية، فهي الحكم على 

ن�شان اأو خ�شته!! رفعة االإ

اإنَّ التع�ش������ب مرفو�������ض باأ�شكاله كافة، 

�شمعي( بدا متحم�شاً  لكن عالم اللغ������ة )االأ

للعربية، لكونها ترتب������ط بالمقد�ض الديني 

)لغ������ة الق������راآن الكري������م( لذل������ك ا�شتمدت 

قدا�شتها منه، حتى اأ�شبحت خدمة المقد�ض 

يجاد كثي������ر من العلوم في  اللغ������وي دافعاً الإ

�شلمية! الح�شارة االإ

�شمعي الذي وهب  ق������د نلتم�ض العذر للأ

حياته لخدمة اللغ������ة العربية، لكننا لن نجد 

ولئ������ك المتع�شبين عرقي������اً، الذين  ع������ذراً الأ

ن�شان  �شلم ال������ذي يربي االإ ن������اأوا عن روح االإ

أ الم�ش������اواة فل ف�ش������ل لعربي  عل������ى مب������دا

عل������ى اأعجمي اإال بالتق������وى،  لهذا ن�شتغرب 

خبار« باأن الزنج )�شرار  ماجاء في »عيون االأ

ن بالدهم �شخنت  الخلق واأردوؤه���م تركيبًا، لأ

.
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رحام..( فاأحرقتهم الأ

يب������دو التع�ش������ب �شد الزنج م������ن ناحية 

أ النا�ض تركيباً( وقد ان�شحب على   أردا اللون )ا

أكثر النا�ض �ش������راً( وبذلك  اأخلقهم )فه������م ا

ن�شان  أذاه �شكل االإ ا�شت�شرى التع�شب وبل������غ ا

وباطنه!

رغم هذه ال�شف������ات ال�شيئة التي الزمت 

�شورتهم من الناحي������ة ال�شكلية واالأخلقية، 

اإال اأن ذلك لم يعِم ب�شيرة العربي عن الحق، 

فل������م يلحق به������م كل ال�شف������ات ال�شلبية، اإذ 

أنهم »اأطيب  يذكر �شفة اإيجابية للزنج وهي ا

م���م اأفواه���ا... واإن ل���م ت�شت���ن )ت�شتخ���دم  الأ

ال�شواك(...«.

أثبت الطب الحديث اليوم �شحة  وقد ا

هذه الروؤية، اإذ يبدو اأن العرق الذي ينتمي 

أ�شنانهم تقاوم النخر  اإلي������ه الزنوج يجع������ل ا

والت�شو�������ض، وكذلك تقاوم لثتهم االلتهاب، 

ي�ش������اف اإلى ذلك طبيعة نظامهم الغذائي 

الذي يبتعد عن ال�شكر اال�شطناعي، لهذا 

تحاف������ظ اأفواهه������م على طي������ب الرائحة! 

وبذلك لم ي�ش������ّوه التع�شب ال�شورة ب�شكل 

أ الخل������ق، لكنهم اأطيب  أردا مطل������ق، فه������م ا

م������م اأفواه������ا!!! وهكذا خفف������ت الروؤية  االأ

خر من غلواء التع�شب! المو�شوعية للآ

نعتق������د اأن بع�ض النا�������ض وخا�شة ذوي 

دب������اء والمفكرين  النفو�������ض الح�شا�شة كاالأ

فط������رت عل������ى المحب������ة والع������دل ورف�ض 
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أق������در على تمثل  ناني������ة، لذلك نجدهم ا االأ

قي������م الدين ال�شمح������ة، وبالتالي اأقدر على 

الروؤية المو�شوعي������ة، التي تقاوم التع�شب 

أنانية،  وما يج������ّره من اأحق������اد ونزع������ات ا

وبذلك تقاوم تن�زي������ه الذات واالنغلق في 

أ�شواره������ا، وترف�ض البحث عم������ا يمّتعها  ا

خر واحتياجاته، لذلك  بعيداً عن م�شاعر االآ

يمكننا القول باأن من يمتلك نف�شاً تناأى به 

نانية يكون ق������ادراً على بناء علقة  عن االأ

خر )المختلف �شواء بالجن�ض  م�شرقة مع االآ

دباء اأقدر  أم بالدين...( ولعل االأ أم بالعرق ا ا

النا�ض على تج�شيد هذا الرف�ض وتاأ�شي�ض 

روح اإن�شانية منفتحة، لهذا �شمعنا ال�شاعر 

خبار« ينتقد ظاهرة  العرب������ي في »عيون االأ

نانية قائل: االأ

وك���ّل���ه���م ق����د ن�����ال ���س��ب��ع��ا ل��ب��ط��ن��ه 

�ساحبه جاع  اإذا  م  ل��وؤ الفتى  و�سبع 

اإنَّ كلم������ة �شاح������ب تمّد ظلله������ا لت�شمل 

ال�شديق ورفيق ال�شفر وال�شكن، وهوؤالء جميعاً 

قد ال ي�شاركون العربي العرق والدين، خا�شة 

قوام  اإذا اأخذن������ا بعين االعتبار اخت������لط االأ

ديان في الع�شر العبا�شي، وبذلك يوؤ�ش�ض  واالأ

ديب العظي������م اإبداعه على قي������م االنفتاح  االأ

ن�شاني، التي يمكن اأن ندعوها ب�»الع�شبية  االإ

 فهي الع�شبي������ة الوحيدة التي 
)10(

ن�شاني������ة« االإ

يمك������ن اأن تقبلها النف�������ض الح�شا�شة، لكونها 

ن�شان بعيداً عن ظلمة االنتماءات  تنفتح على االإ

ال�شيقة والهويات القاتلة. 

خر الم�سيحي: الآ

ر�شمت لل�شي������د الم�شيح )عليه ال�شلم( 

�شلمي، اإنها  �ش������ورة رائعة في الت������راث االإ

�شورة الزاهد في الدنيا الذي يهتم بخل�ض 

روحه، ن�شمعه يخاطب بني اإ�شرائيل بقوله: 

أنزلت الدنيا من�زلها، وال عجب  أنا الذي ا )ا

أين...؟  أين بيتي؟ قالوا ا وال فخ������ر، اأتدرون ا

قال: بيتي الم�شاجد، وطيبي الماء، واإدامي 

الج������وع، ودابت������ي رجلي، و�شراج������ي بالليل 

القمر، و�شلئي في ال�شتاء م�شارق ال�شم�ض، 

وطعامي ما تي�شر وفاكهتي وريحانتي بقول 

ر�ض، ولبا�شي ال�شوف، و�شعاري الخوف،  االأ

وجل�شائي الزمنى والم�شاكين، اأ�شبح ولي�ض 

أنا  ل������ي �شيء، واأم�ش������ي ولي�ض لي �ش������يء، وا

طيب النف�ض غني مكث������ر، فمن اأغنى مني 

.)11(
واأربح؟!(

نلمح هنا رغبة لدى ال������راوي الم�شلم اأن 

يقدم للمتلق������ي �شخ�شية الزاه������د الحقيقي 

)الم�شي������ح( وك������ي يجعل كلمه موؤث������راً نجده 

نا،  يج�شد لنا �شيرة حياة الم�شيح عبر �شيغة االأ

أنه  مما يجعله قريباً من روح المتلقي، خا�شة ا

كل، ال�شرب،  ي�شرد تفا�شيل حياته اليومية )االأ

أو الجل�شاء...(. �شدقاء ا الملب�ض، االأ
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تبدو لن������ا الغاي������ة التعليمي������ة وا�شحة 

أراد طريق ال�ش������لح فعليه اأن  هن������ا، فمن ا

ي�شلك طري������ق الزه������د الذي �شبق������ه اإليه 

أ بتنقي������ة نف�شه من  ال�شي������د الم�شيح، فيبدا

المفا�ش������د )التكبر والفخر( فل يلهث وراء 

متاع الدني������ا، همه كل م������ا يرتقي بروحه 

)ال�شلة، ال�شوم، الطهارة...( لهذا كانت 

اإقامته في اأماكن العبادة، يلفت نظرنا هنا 

أ�شقط الراوي  قوله )بيتي الم�شاج������د( اإذ ا

الم�شلم لغت������ه الدينية على لغ������ة الم�شيح، 

فجع������ل الم�شجد نيابة ع������ن الكني�شة، مما 

يوؤكد الغاي������ة التعليمية، كاأنه يريد اأن يبّين 

اأن بيت اهلل واحد مهما اختلفت الت�شمية، 

وبما اأن الخطاب موج������ه للم�شلمين، لهذا 

أب������اح ال������راوي لنف�ش������ه تغيير ا�ش������م مكان  ا

ن اهلل ي�شك������ن في قلب الموؤمن  العبادة، الأ

أو ا�ش������م المكان  بغ�������ض النظر ع������ن دينه، ا

الذي يتعبد فيه!! 

كما يلفت نظرنا توحد الم�شيح الرائع مع 

الطبيعة، فكان يلوذ بال�شم�ض ملتم�شاً الدفء 

في اأح�شانها �شتاًء، وي�شتنير بالقمر ليًل... 

ن�شان كلما الت�شق بها  كاأنه بذلك يوؤكد اأن االإ

ازداد قرباً من اهلل تعالى! 

ن�شان  ينفت������ح ال�شي������د الم�شيح عل������ى االإ

ال�شعيف، فنجده يعا�شر الفقراء والمر�شى، 

ك������ي يقف اإل������ى جانبهم في محن������ة الحياة! 

وبذل������ك يعل������م الب�شر جميعاً كي������ف يرتقون 

قوياء ليفوزوا  باأنف�شهم، ف������ل يلهثون وراء االأ

ببع�������ض المكت�شب������ات، فراح������ة النفو�ض باأن 

ت�شلك طريق العط������اء، وتبتعد عن المطامع 

وال�شهوات، عندئذ تعي�ض اأماناً داخلياً وتح�ض 

بغنى روحي، كم������ا اأح�ض ال�شيد الم�شيح )ع( 

أن������ه ال يوجد من هو  له������ذا يعرفنا بحقيقة ا

أريح، فق������د ا�شتطاع كبح جماح  اأغن������ى منه وا

خر، فعا�ض  ح�شا�������ض باالآ نف�شه وعّوده������ا االإ

أنانية  حياته �شعي������داً بف�شل عطاء ال يعرف ا

أو دينياً.  أو تمييزاً عرقياً ا ا

اإنَّ ما ينق�ض الب�شر هو تج�شيد المثل 

ر�ض، م������ن هنا بدا ذلك  عل������ى على االأ االأ

نبياء  ن�ش������ان عبر االأ حلم������اً ي�شعى اإليه االإ

والقدي�شي������ن، وعب������ر الف������ن، وقد حاول 

خبار« تج�شيد  ابن قتيبة في »عي������ون االأ

هذا المثل عبر �شخ�شية الم�شيح )عليه 

أنوار روحها و�شلوكها  ال�شلم( التي األقت ا

������ل اأمامنا اأحد اأحلم  على الجميع، فمثَّ

ن�شاني������ة الكبرى وه������ي اجتماع المثل  االإ

العلي������ا الت������ي تج�شدها كلم������ة )الطيبة( 

بالفاعلية، وق������د التح������م بالواقع، فبدا 

ال�شيد الم�شيح )الطي������ب الفّعال( منقذا 

رواحنا بنقائه، كما بدا منقذاً لحياتنا  الأ

ن�شان في  بفعاليت������ه، وهذا ما يحلم به االإ

كل زمان ومكان.
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خبار«  أت������اح لنا كت������اب »عي������ون االأ وقد ا

على عب������ر ال�شيد الم�شيح  معاي�شة المثل االأ

ة م�شاه������د، تج�شد  )عليه ال�ش������لم( في عدَّ

حياته اليومية، فقد )مّر بقوم �شتموه، فقال: 

خي���رًا، وم���ّر باآخرين �شتم���وه، فق���ال: خيرًا، 

فقال رجل م���ن الحواريين: كلما زادوك �شرًا 

زدت خيرًا، كاأنك تغريهم بنف�شك! فقال: كل 

.
)12(

اإن�شان يعطي مما عنده(

لم نج������د ال�شي������د )الم�شي������ح( يت�شرف 

�شاءة  ب�شفته اإن�شان������اً عادياً، فيرّد عل������ى االإ

بمثله������ا، لذلك ا�شتغرب اأحد حواريي ال�شيد 

ح�شان، كاأنه  �ش������اءة باالإ الم�شي������ح اأن يقابل االإ

خرين عليها،  �شاءة بمثلها ي�شجع االآ اليرّد االإ

أياً مختلفاً، فالمعاملة مع  لكن للنبي المعلم را

خر ر�شالة تنبئ عن ال�شريرة، فهي محك  االآ

أو قبح، اإذ كل  عماق من جمال ا لما تخبئه االأ

اإناء ين�شح بما فيه!

من اللف������ت للنظر اأن ال�شي������د الم�شيح 

)علي������ه ال�شلم( قد احتل مكانة مرموقة في 

�شلمي! فقد ذكر باال�شم )25( مرة  الدين االإ

في القراآن الكري������م، وهناك �شورة با�شم اأمه 

أية �شورة تحمل ا�شم ابنة  )مريم( ولم نج������د ا

أو  الر�شول )�شلى اهلل عليه و�شلم( )فاطمة( ا

اإحدى زوجاته!

مثل هذه المكانة نجد �شداها في الكتب 

�شلمية،  التراثية التي اأبدعتها الح�شارة االإ

فقدم������ت لن������ا اأروع �ش������ورة للم�شي������ح )عليه 

أتباعه الرهبان!  ال�شلم( وا

خبار« كثيراً  وق������د لم�شنا في »عي������ون االأ

من هذه ال�ش������ور، ففي م�شهد )دير حرملة( 

يلتقي اأحد الم�شلمين براهب يبكي في�شاأله: 

)م���ا يبكي���ك؟ فقال: يا م�شل���م اأبكي على ما 

فرط���ت م���ن عم���ري، وعل���ى ي���وم م�شى من 

.
)13(

اأجلي لم يح�شن فيه عملي...(

ن�شتطي������ع اأن نلمح هنا توا�ش������ًل اإن�شانياً 

خر،  ح�شا�ض باآالم االآ يقوم على الم������ودة واالإ

فقد بدا لن������ا الم�شلم الع������ادي متعاطفاً مع 

رجل الدين الم�شيحي، يهمه اأن يعرف �شبب 

أنه يبكي  بكائه، كي يخفف عن������ه، فيكت�شف ا

أيام حياته دون اأن يتمكن  عل������ى �شياع بع�ض ا

أو دون اأن يتمكن من  فيه������ا من عمل الخير! ا

على  تهذيب نف�شه واالرتقاء بها نحو المثل االأ

الذي ج�ّشده الم�شيح )عليه ال�شلم(!!   

�شئلة الت������ي يوجهها  نلح������ظ تك������رار االأ

الم�شلم لرجل الدي������ن الم�شيحي، مما ي�شي 

برغبة الم�شلم لي�������ض فقط في التوا�شل مع 

أي�شاً، والتعل������م منه! لهذا  خر ب������ل فهمه ا االآ

وجدن������ا )زي������د الحميري( ي�شتغ������رب ارتداء 

ال�شواد لدى الرهبان، في�شاأل الراهب )ثوبان( 

ع������ن معنى لب�شهم ذلك الثوب، فيجيب: )هو 

أه������ل الم�شائب، فقلت: وكلكم  أ�شبه بلبا�ض ا ا

مع�شر الرهبان ق������د اأ�شيب بم�شيبة؟ فقال: 
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يرحمك اهلل واأي م�شيبة اأعظم من م�شائب 

الذنوب على اأهلها! قال زيد: فل اأذكر قوله 

.)14(
أبكاني( ذلك اإال ا

تده�شنا ح�شا�شية رجل الدين الم�شيحي 

للذنوب، حت������ى ليعّدها م�شيب������ة عظيمة، 

بدي  تعادل وفاة عزيز، لهذا يعلن الحداد االأ

عليه������ا!! كم������ا ت�شتوقفنا وح������دة الم�شاعر 

ن�شان بغ�ض  ن�شان مع اأخي������ه االإ وتفاع������ل االإ

النظر عن دين������ه، فال�شمير الواحد يتجلى 

عب������ر �شعور بالذن������ب يملأ القل������ب وي�شغل 

البال، لهذا بك������ى الم�شلم لبكاء الم�شيحي، 

فهما ينتمي������ان اإلى فط������رة اإن�شانية واحدة 

ثم! يوؤلمها الخطاأ ويوؤرقها االإ

ن�شان كلما ازداد ح�شا�شية، وامتلك  اإنَّ االإ

القدرة على محا�شبة الذات ازداد قرباً من 

�ش�ض  نبياء! فاالأ على الذي ج�شده االأ المثل االأ

الدينية الت������ي اأتى بها الر�ش������ل تكاد تكون 

واحدة، لهذا ال يمك������ن اأن يفرقنا اختلف 

الدي������ن، كما قد يظن بع�������ض المت�شرعين، 

مور بظواهرها!    الذين يحكمون على االأ

نلحظ ف������ي م�شهد اآخر كي������ف اأ�شبح 

الراهب الم�شيحي دليًل يهدي الم�شلم اإلى 

طريق ال�شواب، فقد �شاأل قوم �شلوا طريق 

أوماأ اإلى  ال�شفر راهباً، فقال لهم: )ههنا، وا

أراد، فقالوا: اإنا �شائلوك  ال�شماء، فعلموا ما ا

اأفتجيبنا اأنت؟ قال: �شلوا، وال تكثروا، فاإن 

النهار لن يرجع والعمر لن يعود، والطالب 

حثيث ف������ي طلب������ه ذو اجته������اد، قالوا: ما 

الخلق عليه غدا عند مليكهم؟ فقال: على 

نياتهم، فقالوا: ف������اإالَم الموئل؟ فقال: اإلى 

م، قالوا: اأو�شن������ا، قال: تزّودوا على  المقدَّ

قدر �شفركم، فاإن خير الزاد ما بلغ المحّل، 

 .
)15(

أر�شدهم اإلى المحجة وانقمع( ثم ا

مان  اإنَّ الحدي������ث م������ع الراهب يه������ب االأ

الروح������ي للم�شافرين، في������زدادوا رغبًة في 

أ�شرار اإيمان������ه، والتتلمذ على يديه!  معرف������ة ا

ول الذي قّدم������ه لهم هو  ف������كان الدر�������ض االأ

اأن يحترم������وا الزمن اأي م������ادة الحياة، التي 

ن�شان، له������ذا اأبدى رغبته  تتوقف بم������وت االإ

في ع������دم اإ�شاعة الوقت في الثرثرة، وطلب 

�شئلة! في�شاألونه:  قلل ف������ي طرح االأ منهم االإ

كي������ف ي�شلكون الطري������ق ال�شحيح؟ على اأي 

أ�شا�ض يتّم ح�شاب النا�ض عند ربهم؟ وما هو  ا

خرة؟     ملذهم الحقيقي في الدنيا واالآ

نجد الراه������ب قبل اأن ير�شد الم�شافرين 

اإلى طريقهم ال������ذي تاهوا عنه، فينقلهم من 

عالمهم الدني������وي اإلى عالم اآخر مخبوء في 

يمان  اأعماقهم، لهذا ير�شدهم اإلى طريق االإ

والخل�������ض الروحي، حين ي�شير اإلى ال�شماء 

اأوال، ث������م يدله������م عل������ى الطري������ق ال�شحيح 

ل�شفره������م، م������ن هنا ب������دت لنا اللغ������ة التي 

ي�شتخدمه������ا الراهب تم������زج المجاز بالواقع 
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ن�شان في  المعي�������ض! فيتّم ربط خل�������ض االإ

دنياه واآخرته بالنية الطيبة والعمل ال�شالح! 

له������ذا كانت و�شيت������ه لهم باأن يت������زّودوا في 

خرة، بكل ما  حياتهم، التي هي رحلة نحو االآ

يمكن له اأن يبلغهم ال�شعادة فيها!

اأخيراً يمكننا القول باأن ابن قتيبة ج�شد 

خ������ر، فلم نجد  لن������ا انفتاح ع�ش������ره على االآ

أتاح  باً اأعم������ى، مما ا ل������دى الم�شلمي������ن تع�شّ

�شلمية المو�شوعية،  لنا معاي�شة للروؤي������ة االإ

خر اإلى جانب  الت������ي تقدم �شورة اإيجابية للآ

ال�شلبي������ة، كما تعل������ي �شاأن ال������ذات منطلقة 

م������ن روؤية متع�شبة تارة! وت������ارة اأخرى تعلي 

خر عل������ى ح�شاب ال������ذات منطلقة  �ش������اأن االآ

من لحظات �شع������ف ت�شوب الذات! كل ذلك 

عج������اب باإنج������ازات الموؤلف في  يدفعنا للإ

خ������ر، فقد حاول اأن  مج������ال تقديم �شورة االآ

ينظر اإليه بعين الع������دل، التي دعا اإليها في 

مقدمة كتابه »ال�شعر وال�شعراء«.
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د.اإح�شان عبا�ض »تاريخ النقد عند العرب« دار الثقافة، بيروت، ط3، )1981م(، �ض)105-104(.  -2

خبار« المجلد الراب������ع، دار الكتاب العربي،  أب������و محمد عب������د اهلل بن م�شلم بن قتيبة الدين������وري »عيون االأ ا  -3

بيروت، دون تاريخ، �ض)269-267(.
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�أديب وناقد وباحث �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

حمطات واآراء يف الفعل الثقايف

محمود محمد �أ�سد
❁

الحدي���ث ف���ي العم���ق الثقاف���ي لي����س 

مالء �صفحات  إد حديث لإد حديث لإ ّ، ولي�س مجّرد حديث ل، ولي�س مجرد حديث ل، ولي�س مجّر ترفًا

ف���ي  الثقاف���ة تكوي���ن  والكت���ب.  الجرائ���د 

امات صامات صامات  ص ف���ي م�ص ف���ي م� ُ�صل���ب المجتم���ع، وزرُع�صل���ب المجتم���ع، وزرُع وعٍي

���ري. الحديث الذي ص���ري. الحديث الذي ص���ري. الحديث الذي  صوجل���د المجتمع الب�صوجل���د المجتمع الب�

عى صعى صعى  ص ي�ص ي� ل من ترف، ول من ترف، ول اه لم ي���اه لم ي���اأِت ه لم ي���صه لم ي���ص صعر�صعر� ���وف ص���وف ص���وف اأ ص�ص�

اإلى  ّ عاج���ّي عاج���ّي لللتعال���ي، ولللتعال���ي، ول ينظ���ر م���ن ب���رٍج

عال���م اآخر ومغاير. الثقافة حاجة وتكوين 

سنطلق ببع����سنطلق ببع����س المحطات  ���رورة ومن���ه ص���رورة ومن���ه ص���رورة ومن���ه اأ صو�صو�

هد الثقافي.صهد الثقافي.صهد الثقافي. صمن وحي الم�صمن وحي الم�
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قافي: الثقافي: الّثقافي: ِة الفعِل ةولويةولويَّ َّولويَّ اأ َدِد دفي �صدفي �صَ َفي �صَ

مجتمعاته������م  ف������ي  ف������راد  الأ �سل������وُك 

َيعك�س وعيهم وتكوينه������م، ويبرز الكثيَريعك�س وعيهم وتكوينه������م، ويبرز الكثيَر من 

َّ والحقيقيَّة والحقيقية والحقيقيَِّة في حياتهم،  ّالجوانب الخفّي������ةالجوانب الخفي������ةالجوانب الخفّي������ِة

ر سر سر  سف������راد المجتمع في ع�سف������راد المجتمع في ع� أ ا افافاإنَّ ممار�ساِت

ٍم������ا وفي بل������ٍدم������ا وفي بل������ٍد مايبرز نتاج الوع������ي متمثاًل

بالقي������م والمفاهيم، ويعك�س قدرة المجتمع 

املة ساملة ساملة  س������ح بالثقافة المعرفي������ة ال�س������ح بالثقافة المعرفي������ة ال� ������ح بالثقافة المعرفي������ة ال�على الت�سل������ح بالثقافة المعرفي������ة ال�على الت�سلّ

والمكت�سب������ة، وهي نتاج �سن������وات وقرون.. 

ر وفاعل سر وفاعل سر وفاعل  س ومبا�س ومبا�
ٌّ
فالفعل الثقافي تف�سير حي
ٌّ
فالفعل الثقافي تف�سير حي
ٌّ

ن�سان مع المقولة الثقافية  إلمدى تجاوب الإلمدى تجاوب الإ

������بوتكوين������ه الثقافي ال������ذي يتطل������بوتكوين������ه الثقافي ال������ذي يتطلَّ������ُب تف�سيراً

ُد دجردجرَّ جر مجر ُم هنهنَُّه ا فا فاإ إ الواقع واإل إ الواقع و سر�سر�س ملمو�س������اً على اأ

حالِة ترٍف. 

اإذا كانت الثقافُة مجموعًة من المعارف 

َ التي اكت�سَبها  التي اكت�سبها  التي اكت�سبها  عراف والعاداِت والعلوم والأ

رثرثُِّر احتكاك والتاحتكاك والتاأ  بالعلِم والتعليم وال
ُ
المرء
ُ
المرء
ُ

لهميتها ولهميتها ول تبرز  لنها لنها ل تك�سب اأ اخ������ر فاخ������ر فاإ بالآ

رثرثٍِّر ثوثوؤ و مو م ها الحقيقي������ة تها الحقيقي������ة تُها الحقيقي������ة اإلَّ بفعل فاعٍل َّماهيَّتماهيتماهيَّ

، يوازي ب������ل يفوق تلك المقولة التي  ودالٍّ

اأو على  ه عل������ى نف�سه عل������ى نف�ِسِه
ُ
ها المرء
ُ
ها المرء
ُ

أ اطالم������ا قراطالم������ا قرا

������ْف عندها، بل  ������فذا ل������م يتوق������فذا ل������م يتوقَّ إخري������ن واإ إخري������ن و الآ

ُ بها متجرهُ َ بها متجَره بها متجرهُ بها متجر ������ن يزي������ن يزيِّ������ُن َاعتبَره������ا لوحةاعتبره������ا لوحةاعتبره������ا لوحًة جميلًة

أبعاِدها،  ه وعيادته وعيادتَُه بعيداً عن فهم ا َومكتَب������هومكتب������هومكتَب������ُه

ِ في ماهيِة في ماهيِة تكوينه ال�سلوكي  أثراً فلن تترك ا

ول������ن ترَدعُه، فكان حالُُه كح������اِل َمْن ملأ 

قوال التي تح�ضُّ على  يات واالأ مكتَبُه باالآ

مان������ة وال�شدق وال يملك منها  الخير واالأ

�شوى اال�شم. 

اإذا كان������ت الثقافة تل������ك التربة وذاك 

الوعاء المليء بالماء والهواء فاإنَّ مردودها 

 ال يكون ف������ي التاأويل والتنظير 
َّ
الحقيق������ي

فكار النظرية  والتو�شيف وال�شطط من االأ

وغيره������ا، بل تكمن اأهميتها بفعلها المنتج 

والمثمر وربُّما يقول قائٌل: 

اإنَّ الق������وَل دالٌّ ممتٌد عل������ى م�شاحات 

وا�شعة من الزمان والمكان اأفقياً و�شاقولياً 

هذا الق������ول محم������وٌل على ال�شف������اه وفي 

نُه ون�شت�شهد به،   الكتب وهو ق������وٌل نلقِّ
ِّ
طي

. وه������ذا �شحيح  ُه ُمْمتدٌّ
�ش������ه وعط������اوؤ وندرِّ

أثٍر  ولكنَّ تف�شيَرهُ ال يكون اإالَّ بما يترك من ا

ُد  في م�ش������اِر �شلوكنا وحياتنا. ولذلك تتوحَّ

المقوالُت الثقافي������ة اأحياناً، ولكن يختلف 

العم������ل بها. وهذا يجعل الف������رق جلياً بين 

. فهناك ق�شايا 
ّ
 و�شلوك ثقافي

ٍّ
قوٍل ثقافي

ياِم  دها على م������رِّ االأ ثقافي������ة وفكرّي������ة نردِّ

وال�شاع������ات ونتعاَمُل م������ع مفرداتها كحالة 

�شروري������ة، فت�شحبنا في �شهرن������ا وعملنا 

وم�شارن������ا، ولكن �شرعان م������ا نتخلَّى عنها 

أو تف�شير  أّول موقف ج������ادٍّ اأو �شدمة ا م������ع ا

 ملمو�ٍض لها. 
ٍّ
حقيقي
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أرْدَت تف�شي������ر الوع������ي الثقاف������ي  واإذا ا

فانظر اإلى المطارات والحدائق وال�شوارِع 

والمكاتب ودور الن�شر ومناهل الثقافة. 

اإنَّ المقولة الثقافي������ة �شريعة االنت�شار 

و�شهل������ُة الت������داول والو�ش������ول والنفوذ اإلى 

خرين.. نحمله������ا في حقائبنا وخزائننا  االآ

و�شحفن������ا ومكاتبنا، ولكنَّه������ا تبدو عاجزًة 

�شلي  مقطوع������ة ال�شلة م������ع المنب������ت االأ

والمكان الخ�شِب لها، ولذلك تتَّ�ِشُع الفجوة 

ة بين ما نحمله وم������ا نفعله، فيتَّ�ِشُع  واله������وَّ

ْرخ، وعندها تحدث القطيعة وتتزعزع  ال�شَّ

الثقة فتفقد الكلمات داللتها، فتموت القّوةُ 

الموؤّث������رة التي يحملها �ِشْحُر الكلمة، ن�شعر 

حاديث  بالن�شوة والطماأنينة عندما ن�شمع االأ

الرائعة وعندما ن�شاهد العيادات ومكاتب 

عمال  المهند�شين والمحامي������ن ورجال االأ

قوال  ت جدرانها بال�شهادات واالأ وقد امتلأ

والحكم، وتاأ�شرنا مقوالُت وجمُل الخطباء 

دباء وال�شيا�شيي������ن التي تبدو محكمة  واالأ

ال�شياغة غنيََّة الداللة، وبالمقابل تُْده�شك 

بني������ة والعم������ارات وال�ش������روح الرائعة  االأ

ولكن������ك �شت�شعر بال�شدم������ة عندما تراها 

حجارًة وخ�شباً بل روح. وت�شفعك بق�شوة 

تلك الممار�شات م������ن اأقرب النا�ض الذين 

نك  تعتز بثقافتهم وتح�شيلهم وحديثهم. الأ

�شت�شمع كلمهم الذي ال يلتقي وال ينطبق 

على �شلوكه������م، فت�شت�شلم لم������رارة الخيبة 

ولعمق الحزن الدفين في اأعماقك. 

أنه������ا ماأ�شاة اأمم  أم ا أه������ي ماأ�شاة ف������رد ا ا

و�شعوب نامت عل������ى حبِّ القول والتنظير، 

فراحت تر�ش������ع اأقواالً افتق������دت د�شمها. 

فل تق�������ضُ على نف�شك خوفاً وحر�شاً على 

م������ا تبقى م������ن م�شاعرك الموخ������وزة باإبر 

ال�شلبي������ات فاقب�ض عل������ى اأع�شابك واأنت 

ت�شتم������ع لطبي������ب ين�شحك، ويل������ّح عليك 

بالتزام مواعيد ال������دواء وكمّيته المحددة، 

َر  وه������و يم�شك بي������ده �شيجارته، وق������د تاأخَّ

عن موعد ح�ش������وره ل�شاعة وعندما دخل 

ا جاء دورك  أ�شفاً واعت������ذاراً. ول�مَّ ل������م يبِد ا

ف������ي المعاين������ة راح ي�شتمع اإلي������ك ويج�ّض 

ث بالنّق������ال مع تاجر  نب�ش������ك وهو يتح������دَّ

دون مراعاة  عقارات ل�ش������راء م�شف������ى… 

حا�شي�شك، واأرج������وك اأن تتما�شك كثيراً،  الأ

د ت�شلية وت�شييع للوقت  مر مجرَّ واجعِل االأ

دي������ب يدع������و للديمقراطية  اإذا �شمع������ت الأ

وقد  والمو�شوعية.  واالنفت������اح  والحري������ة 

جمع رجالَُه ح������ول طاولته وراح يتكلَُّم عن 

حزب������ه وتجربت������ه، وفئته ومعتق������ده الغياً 

خري������ن  خري������ن. وعندم������ا ج������اء دور االآ االآ

اعت������ذر مع �شيء من اللباق������ة المفتعلة… 

واإذا �شم������ح ل������ك اأبدى تذّم������ره وهو يقول: 

اخت�شْر… اخت�شْر… حر�شاً على الوقت 
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الثمين وهو الذي ال يفارق المقهى ومجال�ض 

النميم������ة… و… و… وف������ي اليوم التالي 

زمة الثقافية، واأزمة الكتاِب  ثك عن االأ يحدِّ

أ �شوى برجه… وال  والكتَّاب. وه������و ال يقرا

يجد مانعاً في بيع الكتب التي تُهدى اإليه، 

هداءات عنها…  زالة االإ وال يجد الوقت الإ

ألي�شْت ه������ذه اإحدى ممار�شات ومنعك�شات  ا

القول الثقافي الذي لم يجْد تف�شيراً عملياً 

�شادقاً ومنتجاً… 

ماذا تقول عن تل������ك المعابد والمكاتب 

ه������ا تجار البلد وامتطاها  مَّ
أ والق�شور التي ا

مي������ون واأن�شافهم دون مراعاة لل�شوابط  االأ

والنظ������ام… �شرف������وا عليه������ا الكثي������ر من 

أفانين الزخرفة الرائعة  المليين وابتكروا ا

عياد  أيام االأ ولكن تراها �شب������ه خاوية �شوى ا

أل������م تت�شاي������ق واأنت ترى  والمنا�شب������ات… ا

البائ�شي������ن والمر�شى وق������د ا�شطّفوا على 

تلك  وتوخ������زك  والجوان������ب…  ر�شف������ة  االأ

الكلم������ة: �شاعدنا على بن������اء الم�شاجد… 

�شاع������ْد اإخوتن������ا البائ�شي������ن والمحتاجين. 

اأظنك تت�شاي������ق من هذا العر�������ض الموؤلم 

لهذه الممار�شات الت������ي ال تنمَّ عن مخزون 

ثقافي حقيقي. 

اإنَّه������ا طقو�ٌض ت������دلُّ على ف������راغ ثقافي 

أ�شاك على تلك  ال يمل������ك ثوابته. فل تب������ِد ا

لْت لمحط������ة �شيارات  الحديق������ة وق������د تحوَّ

دون رادع من اأحٍد. وال تغ�شب اإْن �شاَهْدَت 

�شارعاً جميًل نظيفاً وم������ن اأجمل ال�شوارع 

ل اإلى �شوق تجاري مليٍء بالب�شطات  وقد تحوَّ

�ش������وات ال�شاذة  والعرب������ات والمخلَّفات واالأ

خرين الذين  وكلُّ ذل������ك على مراأى م������ن االآ

������وا اأب�شارهم بغرب������اٍل وا�شع الفتحات  غ�شّ

ولكّنه������م �ش������ادروا ب�شيرته������م التي غّطيت 

بغ�شاوة الم�شلحة الخا�شة… 

ماكن  وكيف يك������ون حالك واأنت ترى االأ

ثرّية العظيمة وقد اأ�ْشَحْت �شلعة وملكاً  االأ

للتج������ار. يعبث������ون به������ا وي�شي������دون عليها 

م�شاريعهم وعلى مراأى من اأو�شياء الثقافة 

اِده������ا ورعاته������ا. والم�شيب������ة العظمى  وروَّ

عمال.  عندم������ا الت�شتطيع تف�شير ه������ذه االأ

ُر ع������ن �شاعديه للدفاع  وال تج������ُد من ي�شمِّ

وبئ������ة… ويوؤلمك  عنه������ا وتعرية ه������ذه االأ

أولئ������ك المفّك������رون وقد مل������وؤوا ال�شحف  ا

ت وبرامج التلفاز وعظاً وتحليًل 
ّ

والمج������ل

خري������ن ولكنه������م عجزوا ع������ن ملم�شِة  للآ

أن������ت ترى  هموم������ك. وت�ش������اُب بالتقيُّ������وؤ وا

خرين.  معاملته������م ونظرته������م القومية للآ

أم������ام الق�شايا  فهاه������م يدي������رون الوج������ه ا

خرين، فل  الكب������رى، ويتنا�شون حق������وق االآ

ناً وتذبذباً  َم������ُع اإال �شططاً فكري������اً، وتلوُّ ت�شْ

هواء وح�شَب مقت�شيات  ح�شَب العقول واالأ

الم�شلحة الخا�ش������ة. فلكل مجل�ٍض حديٌث 
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لوا من جلود الحرباء  وخطاٌب، وكاأنهم ف�شِّ

ولكل الف�شول. 

الثقافة قوٌل مقرون بفعٍل. وهي حالة 

خها  الفعل يبرزها، وير�شِّ اأخٍذ وعطاء… 

والفع������ل يُنبتها. ولذل������ك تحتاج لمن يعي 

دور الكلم������ة وداللتها ومكانته������ا فالقول 

الجمي������ل ال������ذي يطربن������ي ويدخ������ل اإلى 

منافذ ال������روِح والعقل يحت������اج لبادرٍة من 

العمل المخل�������ض كيل تذروه الممار�شاُت 

الخاطئة. والحديث عن النظام والنظافة 

 جميٌل وجلي������ٌل واأجمل من������ه وْعيُه 
ٌ
أم������ر ا

والحر�ٌض علي������ه والدفاع عنه… وتقديم 

 عظيٌم ولكّنه 
ٌ
أم������ر الو�شف������ات والن�شائح ا

أثراً وتاأثيراً لو �شاَهدتَُه بياناً عملياً  اأعظُم ا

مقروناً فيه القول بالعمل. 

أولوّية العم������ل بعيداً  اإنَّن������ا نحتاج اإل������ى ا

عن الثرثرة والج������دِل للجدل فح�شب، واإننا 

بحاجٍة اإلى فعٍل فا�شٍل بين الجدِّ واللهو وبين 

ف  الخ�شب واليباب…ما اأحوجنا اإلى المثقَّ

أبعاد  ال������ذي يعي كلمتَ������ُه وموقفه! وي������درك ا

مواقفه، فيلتزمه������ا �شلوكاً وعمًل بعيداً عن 

نانية والذاتية المت�شّخمة والمتورِّمة.  االأ

�شاِرُعن������ا وبَيتُن������ا ودائرتن������ا ومدر�شتن������ا 

وم�شاجدن������ا ومنتدياتن������ا وبرامجنا بحاجة 

لتج�شيد الوعي الثقافي على م�شتوى الواقع 

بعيداً ع������ن الرياء والنف������اق والتدلي�ض. فل 

ب������دَّ من اإيج������اد القدوة. هذه الق������دوة التي 

زمات عبَر  دَّت ر�شالته������ا وبََرَز دورها في االأ
أ ا

الع�ش������ور. فالّنا�ض يح�شن������ون ديباجة القول 

الثقافي فل ت�شم������ع اإالَّ اأقواالً موؤثِّرة وغنيَّة 

ولكنها اأقواٌل مبقورةٌ انف�شل فيها الج�شد عن 

الروح َفنََمْت وتنامت التجاوزات والمخالفات 

على ح�ش������اب القول ال������ذي اأعطاهم جواز 

مرور يّبرُر لهم فعل ماي�شاوؤون… 

ل �َشْحنَة  عليك اأن تجمع غ�شبك وتتحمَّ

أنَت ترى رجَل المرور  ل������م واال�شتغراب وا االأ

�شارات وال�شرع������ة واأنت تب�شر  يتج������اوز االإ

وت�شتم������ع رج������ل القانون وه������و يلتفُّ حول 

القان������ون ويفتح ثغراٍت في������ه لتلئم ميوله 

وم�شالح������ه… ولن تك������ون �شعي������داً واأنت 

ت�شتمع لمحا�شرة اأو محاور يدافع عن حق 

أة بحما�ٍض زائٍد… لها حق العمل لها  المرا

ح������قُّ التملك… ولكنه في اآخر الليل ي�شبع 

زوجته �شرباً و�شتم������اً ويقب�ض مرتَّبها في 

أو يا  وِّل كلِّ �شهر يا لها من �شخريٍة الذعٍة ا
أ ا

لها من مفارقٍة م�شينة!

ن�شان  واالإ والمجتم������ِع  م������ِة  االأ ح�شانة 

تكون بالتمثُِّل ال�شلي������م للقيم والدفاع عن 

قوالً  بالمب������ادئ  والتم�ش������ك  م������ات،  المقوِّ

وتف�شيرها عمًل وهذه الح�شانة ال تظهر 

 
َّ
زمات التي تك�شف المعدَن الحقيقي اإال باالأ

للمثقفين. 



محطات واآراء في الفعل الثقافي

�� 2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

عماِل،  ق������وال اأمام �ش������حِّ االأ تفاقم������ت االأ

فانعدَم الثْمر وق������لَّ الفعُل، فغابِت المواقف 

وبقي الكلُم �شيَِّد المواقف…

لي�ش������ت الثقاف������ة اإال ب������ذوراً تنتظر من 

يبذرها ويرعاها ويجنيها. ولي�شت اإال لَِبناٍت 

تحتاج لمْن يحملها وي�شيِّدها لبنة فوق لبنة 

أ�شمعك  بع������د َجبْلها بالعرق والجه������د. اإّني ا

أ�شاه������دك فتبكيني… عظمُة  فتطربن������ي وا

المقوالت في المجال�ض مريٌح ورائٌع ولكنها 

تندث������ر اأمام �شريط الفو�ش������ى والتجاوزات 

نه������ا مقوالت ال تتجاوز  و�شوِء التوظيف. الأ

 �شفويٍّ جميل ورائٍع، 
ٍ

ال�شفاه. فنحن اأمام وعي

م������ة �شلوكاً وعمًل  ف�ّشَرت������ُه ال�شعوب المتقدِّ

منتج������اً. لم ت�شتطع فل�شفت������ه اإال من خلل 

�شلوكه������ا وممار�شاتها، فتنام������ى عطاًء وقّوًة 

وتطّوراً، ولكنَُّه بيننا علهُ العَفُن، وا�شتهلكته 

طاوالت المقاهي وكوؤو�ض الحانات واأر�شفة 

ال�شوارع التي تئنُّ من وطاأة المت�شّكعين على 

موائد الثقافة… 

في المطبخ الّثقافي:

العن������وان يلف������ت االنتب������اه، وي�شتدعي 

ها.  اال�شتف�ش������ار عن �شبب الت�شمي������ة و�شرِّ

نَّ المطب������َخ يحمُل الكثير من 
أ وكلُّنا يعلم ا

�شرة والمجتمع.  هميِة عل������ى م�شتوى االأ االأ

فيه يُْطهى الطعام، ومنه تعبُُر الزوجُة اإلى 

والد، وفيه تق�شي �شيِّدة  قلب ال������زوج واالأ

البيت بع�شاً من وقته������ا في �شبيل تقديم 

وجب������ٍة لذيذة تثبت فيه������ا مقدرتها، وفي 

لَ������ُق وين�شُج 
ْ
المطبخ تُ�ْش������وى اللّحوُم وتُ�ش

الطعام، ولذلك ال عج������ب اإذا ربَْطُت بين 

نَّهما  المطبخ المنزلي والمطبخ الثقافي الأ

ي�شعي������ان اإلى تقديم وجبٍة غذائية مفيدة، 

ول اإلى  خ������ر، االأ وكلهما ي�شع������ى اإلى االآ

معدت������ه والثاني اإلى عقل������ه، ولكلِّ مطبخ 

ون ورّواٌد واأدوات ومجاالت. ُمِعدُّ

رحلتُنا مع المطب������خ الثقافي الذي يقع 

عل������ى عاتقه مهّم������اٌت جليل������ٌة وكثيرة، وفي 

ه������ذا المطبخ يكث������ر الطه������اةُ والمتذّوقون 

وال�شي������وف، فتكثر عليه الملحظات. فاإذا 

كان������ت ربَُّة البيت ت�شتطي������ُع اإر�شاَء اأوالِدها 

أكثَر  َة تك������وُن اأ�شعَب وا وزوِجها ف������اإنَّ المهمَّ

وعورًة ف������ي المطبخ الثقاف������ي، الذي يقُف 

������ٍة، بينها وفاٌق وخ�شاٌم  �شا�شيَّ
أ على اأعمدٍة ا

وبينها توا�ُشٌل وتناف������ر، وقد يمتدُّ الو�شاُل 

ُل الَفْجَوةُ  اإلى درجة الع�شق والهيام، وقد تَ�شِ

�شرة  اإلى الخ�شام والطلِق والنفور كحال االأ

وهذا النتمنَّاه، وال ن�شعى اإليه.

لموقع المطب������خ الثقافي دوٌر في جذِب 

الح�شوِر، ولذل������ك تُراَعى اأهمّي������ُة الموقِع 

وجمالُ������ُه وح�شُن ترتيِبِه. و ه������ذا ي�شتدعي 

ٍط قريب، ي�شتقِطُب  البحَث عن موقع متو�شِّ
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ُل مهّمَة الحا�شرين، وفوق  المتابعين، وي�شهِّ

ه������ذا يتَطلّ������ُب متابعًة من الم�ش������رف عليه 

لم عندما  ليبقى بهّياً م�شّع������اً. اأال ت�شعر باالأ

ترى فرقة اأجنبية �شديقة تح�شر اإلى بع�ض 

المطابخ فل يجدوَن مكّبراً لل�شوت، وفوق 

هذا غباُر خ�شبِة الم�شرِح بدا كثيفاً ووا�شحاً 

على اأرجل الراق�شي������ن والراق�شات؟ وكم 

تبدو �شعي������داً واأنت تح�شُر في نف�ِض العام 

والزم������ان والمدين������ِة عر�شاً فّنّي������اً لفرقة 

نََّك ال ت�شعر بما  أنيقة، يُْدِه�ُشَك الم�شرُح الأ ا

ول. اإنَّها مجّرُد  �َشَعْرَت به ف������ي المطبخ االأ

اإ�شارة حقيقّية. 

أُْح�ِشَن اختياُر  يبدو المطبخ جميًل اإذا ا

الطبَّاخين والم�شرفين، واإذا تقيََّد بمواعيد 

َعها  طعمِة ونوَّ أُْح�َشَن اختياَر االأ مواِئِدِه، واإذا ا

ُع المو�شوعاِت  ذواق، فتن������وُّ بما ير�ش������ي االأ

والمحا�شرين بعيداً ع������ن التكرار وال�ّشلَليَّة 

والمح�شوبّية واإر�ش������اِء الم�شالح المتباَدلة 

التي بََدْت تظَه������ُر كثيراً، َفطبخاُت الثقافِة 

اأ�شَبَحْت مك�شوفًة وفاَحْت رائحتها. فق�ْشٌم 

من الم�شرفين عل������ى هذه المطابخ بحاجة 

اإل������ى وعي ثقافي وروٍح ثقافّي������ٍة تتَغلَْغُل في 

اأعماِقهم، وتعي�ُض ف������ي اأرواحهم، فالثقافة 

أو  روٌح ومعاي�ش������ة ولي�شْت وظيفًة للّت�ْشريف ا

ُر الكثي������رون من الّطهاِة  العي�������ض كما يت�شوَّ

ح�شا�ُض  والم�شرفين. هذه ال������روُح وهذا االإ

 يَْدفعه������م لك�ش������ِب ودِّ ال�شي������وِف 
ُّ
الثقاف������ي

ب������واب اأمام  ه������م لَفتِْح االأ دب������اء، ويح�شُّ واالأ

المتحّدثي������ن والمحاوري������ن، فه������ْم بحاجة 

لتكوين جمعيات وروابط لمطابخهم، تكون 

ٍة اأظنُّ الم�شرفين  رافداً غنّياً لهم. في كلِّ مرَّ

ق������د ملكوا المطاب������خ بحجارته������ا واأدواتها 

ورجالها، لهم ح������ّق التكلّم ولهم حّق َفْر�ِض 

المائ������دة وتوقيتها. ف������ي المطابخ الثقافّية 

تن�شج الطبخة وتكون لذي������ذة اإذا التزمِت 

المو�شوعّيَة والدّقَة، ولكنَّها تحترق وتف�شد 

 جامُد الروؤية 
ٌّ
أناني اإذا جاَءها اإن�ش������اٌن نَِزٌق ا

خ������َر عداوًة، فتراهُ  أَي االآ يظنُّ الحواَر والرا

يخاُف، ويتَلَْعثَ������ُم اإْن الَم�ْشَت خاطَر طبَّاِخِه 

الذي اختاَره من مطبخ اآخر.

هواء  ُب االأ في المطابخ الثقافّي������ِة تت�شعَّ

راء، وحين������اً ت�ش������بُّ في غي������ِر مجراها  واالآ

هواء  ُم بها االأ الطبيعي وذلك عندم������ا تتحكَّ

والم�شال������ُح وت�شفيُة الح�شاب������ات. في مثِل 

ُم لَك وجباٌت ال ته�شُمها  هذه المطابخ تُقدَّ

أَنَْعَم اهللُ عليه  ٌق ا معدةٌ، وال ير�شاها مت������ذوِّ

. فعلي������ك اأن ته�شَم داَء  ب�شلمة الحوا�������ضِّ

العظمِة وزيادةَ الفهم ومركَب الغرور لتك�شَب 

منه براءةَ َفْهم تُْدِخلَُك جنَّتَُه.

في ه������ذه المطاب������خ ت������رى الطواوي�َض 

وت������رى النعامات الذي������ن تغافلوا عن دورك 

واإح�شا�شك. ك������م طبخٍة ف�شَدْت، وكم مائدٍة 
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ّنهم و�شعوا يدهم فيها ومع  لم يذْقها اأحٌد الأ

أ�ِض  ذل������ك ترى م�شرَف المطبخ مرف������وَع الرا

 يق������وُل: اإنَّ مطبَخُه 
ٍّ
وفي كلِّ لق������اٍء اإعلني

 ورّواُده يتزايدون ويقفون على 
ٌّ
ٌع وغن������ي ُمنوَّ

الدوِر وال يج������دون مكاناً لهم، بل يحجزون 

اأماكنهم م�شبقاً.

ْرنا مثَل ه������ذه المطابخ عرْفنا  اإذا ت�شوَّ

�شب������َب اإفل�������ضِ المناب������ر، وعَرْفن������ا لماذا 

انف�������ضَّ ال������رّواُد عنه������ا، وقد بقي������ت فرقُة 

العم������ِل الموّحدةُ ت�ش������ّكُل جوقًة متكاملًة مع 

أَُجراِئه������ا الذين ال يعرفون ال�شيَر  �َشَدنَِتها وا

أََخَذُه������ُم التَّبْجيُل والمدُح  في مطابخه������م، ا

ْمِن والزيت في  وهم قلَّما يَُفّرق������ون بين ال�شَّ

المطبخ، وبين لحم العجل ولحم الدجاج.. 

مور ال يميُِّزها اإاّل المتذوِّقون الذين  هذه االأ

�شيلة، هوؤالِء  ن�شوؤوا في المطابخ العربية االأ

ي�شتطيع������ون ك�شَف ما يُْطبَ������ُخ في المطابخ 

الّطبخاِت  ه������م  يُْدِرك������ون بح�شِّ وملحقه������ا 

المكّررةَ  والطبخ������اِت  والفا�شدة،  النا�شجَة 

والم�شتخَرج������َة م������ن الثّلج������ة، ولذلك اإذا 

خرين ما يج������ري وَجْدتَُهْم  أم������ام االآ ذكْرَت ا

ّنه������م ابتعدوا عن  روا وحم������دوا اهلَل الأ تذمَّ

ه������ذه المطاب������خ وتجنَّب������وا ه������ذه الموائد 

أنف�شه������م ِمْن هوِل المفاجاآت. فلم  واأراحوا ا

لمعي ال������ذي نزلَْت  ي�شمع������وا خب������َر ذاك االأ

أبواُب المحّبيَن  عليه ليلُة القدر َفُفِتَحْت له ا

والمْعجبيَن، فكثرِت الدرا�شات عن اإبداِعِه 

وطبخاته، وراَحْت �ش������وُرهُ على كلِّ �شفحٍة 

وكلِّ لوحٍة.. فكان مادًة غنيًَّة ولذيذًة لكثير 

ِة التي جعلت منه �شاعراً  من الطبخات الفجَّ

وفيل�شوف������اً وباحث������اً وروائّي������اً ح�شب رغبته 

وتغمره ال�شع������ادة عندما تهدى له الق�شائد 

والكتب ويقّدم في بدايِة كلِّ مائدة..

وم������ن وراِء الكوالي�ض الت������ي تجري في 

زوايا المطابخ البعي������دة ودهاليزها ترتفع 

�ش������وات بع������د انته������اء الوليم������ة، ويكثر  االأ

الحديث عن الطع������ام والطبَّاخين فتقول: 

أم������ام الح�شور؟  أيهم ا لم������اذا ال يقول������ون را

ف������وَن ِمْن ه������وؤالِء الطبَّاخين؟  ولماذا يَتََخوَّ

ه������ذه المطاب������ُخ �شتبق������ى م�ش������دَر اإف�شاٍد 

أْ لها عارفون  ������ا وم�ش������دَر اإفل�ٍض اإذا لم يَُهيَّ

مدركوَن يزرعوَن فيه������ا الحبَّ والخيَر واإاّل 

فاإنَّه������ا �شوف تبقى خاويًة ومفل�شًة وال ياأكُل 

أْهلُها وَم������ْن ينتِظُر �شيئاً من  طبخاِته������ا اإاّل ا

ف�شلت موائدهم.. 

م نَْف�َشه������ا بنف�ِشها،  هذه المطاب������ُخ تُقدِّ

تراها في المنتديات وال�شحف والمجّلت 

ِة لي�شت  مَّ
والمراكز الثقافية.. اإنَّ ثقافَة االأ

�شلعًة ومطيًَّة للو�شوِل اإلى الماآرب الخا�شة. 

اإنها دعوة لقراءة برامج الن�شاطات وللموادِّ 

ِح  المن�شورِة في ال�شحِف واإنَّها دعوةٌ لت�شفُّ

ر�شيِف وجمِع ما يُداُر ويحاك، اإنَّها دعوةٌ  االأ
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�شات وموّظفيها  �شَّ
للموازنِة بين طّباخي الموؤ

دباِء الذين  أولئك االأ الذين تتبنَّاهم وبي������ن ا

ينتزع������ون وجوَدهم انتزاعاً فيه الكثير من 

المرارة والوع������ورة وفيه الكثير من المتعِة 

بداِع، ولكنَّهم وجدوا الحواجَز  والنقاِء واالإ

والموان������َع اأمامه������م ورغم ه������ذا يب�شمون 

عجاب. ويح�شدون االإ

 
ِّ
�شحاِب ال�شمي������ِر الحي اإنَّه������ا دع������وةٌ الأ

الذين يق������درون على التمييز  والتعبير وقد 

اِر الثقافِة  ح������ان الوقُت لك�شف �ش������وءاِت تجَّ

دي������ن الذي������ن نبت������وا في  واأطفاِله������ا الم�شرَّ

نانيِة والذات المري�شة.. م�شتنقعاِت االأ

ن: المثّقف بين الّت�سّكع والّتح�سّ

هي خواطر تلحقن������ي، وتطرق ذهني. 

هي خل�شات من الواق������ع الثقافي المعا�ض 

أزماِتِه الم�شتفحلة. في ا

ع������ن  ������ٌة عايَ�ْشتُه������ا  اإنَّه������ا م�شاه������ُد حيَّ

ق������رٍب، والَم�ْشتُه������ا خلَل متابعت������ي للم�شهد 

م بال�ّشرطان������ات، والمكتظِّ  الثقافي المت������ورِّ

ئ  أبرِّ دَّعي �شخ�ش������اً، وال ا
أ بالم�شاحن������ات. ال ا

أَخَذْت ت�شتفحل، وتترك  نف�شي.. هي م�شاهد ا

آثاَره������ا ال�شلبّية على الم�شهد الثقافي الذي  ا

راح يئنُّ من وطاأِتها ومن ق�شوة مخلَّفاتها.

ولى يُفتر�ض اأن يكون الم�شهد  للوهلة االأ

أكثر نقاًء واأن�شع روؤيًة و�شفاًء. ومن   ا
ُّ
الثقافي

المفرو�ض اأن تك������ون وجباتُه د�شمًة نا�شجًة 

حداث… تتنا�شب مع حرارة الحدِث واالأ

مٍة ثقافتُها  ْرَع الح�شيَن الأ يقيني اأن الدِّ

ةَ الثقافة تكمُن برجالها وفر�شانها  ن ق������وَّ
واأ

ّيٍة ومتابعٍة ومو�شوعية  وما يحملونه من جدِّ

مم ثقافتُها، واآخُر  وح�شانة. فاآخر دروع االأ

أراها  فوها. ه������ذه بدهيَّة ا ال�شاقطي������ن مثقَّ

 ذو تاأثيٍر 
َّ
ن الفعَل الثقافي التقبل الجدال الأ

 
َّ
وذو مكان������ة وهيبة وال اأقوُل القوَل الثقافي

ن الثقافة ف������ي النهاية تح�شيٌل  ح�شراً. الأ

وممار�شٌة ولي�شْت فعًل بهلوانيًّا فيه الكثيُر 

من القفز عل������ى الحباِل والمبادئ. فالفعُل 

 يت������رك ب�شمًة، ويح������رِّك م�شهداً 
ُّ
الثقافي

ويثيُر النفو�َض وعقولَها.

زمات والمحِن يظَهُر المعدُن البّراُق  في االأ

الثمي������ُن من المعدِن الزائف ال������ل منتمي اإالَّ 

للم�شلحة والم�شلحة الخا�شة ح�شراً.

 بع�ُشهم من هذه الم�شارحة 
ُ
رّبما ي�شتاء

وهذا ما حدث لي ف������ي مقاالت �شابقة. 

قواِل  ُف متاجراً باالأ اإلى متى يبقى المثقَّ

الت������ي ين�شرها هنا وهن������اك..؟ اإلى متى 

تطيب له اللق������اءات المتلف������زةُ والغليون 

مجاً وكاأنه 
ْ
بي������ده وكلُّ �شيء فيها يبدو ُمَبر

مغ�شول الدماغ؟

اإل������ى مت������ى مثقفن������ا العرب������ي يُحل������ل 

�شرائيلي، ويكثُر  مريك������ي واالإ المجتمع االأ
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�شماء لدرجة  ق������وال واالأ رق������ام واالأ من االأ

أنُه يعي�������ض بينهم. وعندما  تجعل������ك تظنُّ ا

ي�شُل اإل������ى الواقع العرب������ي ينهي الحوار 

وتق������ُف عبقريت������ه وتج������فُّ كلمات������ه وكاأن 

الواقع ال يعني������ه. ال�شجاعُة تكون بمعرفة 

خر.. نحن  الذات واالنطلق منها اإلى االآ

– المثقفي������ن – و�شْعن������ا الحواج������ز خوفاً 
عل������ى الكثير من المكا�شب التي نجنيها من 

علمية  المقاب������لت والزوايا ال�شحفية واالإ

التي اأ�شحت م�ش������دَر رخاٍء لنا تنت�شلنا من 

جوِعنا وتجعلن������ا ن�شتعمل اأحدَث ال�شّيارات 

ق������لم والحا�شبات… وقد  والبارفانات واالأ

طباق الغربية  ألّذ الوجبات واالأ َدتْنا على ا عوَّ

وكان لها الف�شُل الكبي������ر في تغيير الكثير 

من مفاهيمن������ا ومعتقداتن������ا فانتقل اأحُدنا 

خر من  من اليمين اإل������ى اأق�شى اليمين واالآ

الي�شار اإلى اأق�شى اليمين ُملتّفاً حول نف�شه 

أّمته ولكّنه يخطئ الظنَّ اإن  ومثله وتربيته وا

وجد النا�ض �شاكتين اأو جاهلين.

اإل������ى متى والم�شه������ُد الثقافي يمتطيه 

الو�شولي������ون المت�شلِّق������ون المناب������َر هن������ا 

 ل�شم������اع محا�ش������رٍة، 
ُ

�������ض وهن������اك. تتحمَّ

اٌذ ولكن ت�شاُب بالخيبة  عنوانها كبيٌر واأخَّ

أن������ت ترى الخواء الفكري، وتتاأّلم عندما  وا

تجُد نف�ش������ك في زاويٍة مهملٍة وقد ت�شابق 

طف������اُل ال�شغ������اُر ي�شيدون  الم������راوؤون واالأ

لق������اَب يالها من  ويحلِّل������ون ويقلِّ������دون االأ

م�شرحياٍت مخّيبة!.

اإل������ى متى وال�شحف تراه������ا مح�شورًة 

م������ة لفئٍة تجترُّ بوؤ�َشه������ا. وقد اأ�شحت  مَّ
وموؤ

ملكاً لهم ولمن يعزفون على وتر الم�شلحة، 

فتراهم ا�شتملكوا كلُّ �ش������يء. اإن اأر�شيتهم 

أ�ِش������ْد  ه������م. فاكت������ْب عنه������م، وا ك�شب������ت ودَّ

هداءات لهم، واذكرهم  م االإ بتجربتهم. وقدِّ

أر�شْل لهم مايحتاجون… في المقاالت وا

 الراهُن يتطلب م�شهداً 
ُّ
الواقع العرب������ي

 
ُّ
ثقافياً منتجاً وغنياً وموؤّثراً، والواقع العربي

يتطلُب مثقفاً يم�ش������ُك بطنه، ويك�شر قلمه 

مريكية  ق علب������ة الدخان االأ مريكي ويمزِّ االأ

ويقاطع مقوالت الغرب وثقافة الغرب التي 

 
ُّ
انت�ش������رت كالطاعون فين������ا، الواقع العربي

يتطل������ُب مثّقفاً ميدانّياً بعي������داً عن الزيف 

والدج������ل، �شبيله العقُل الراج������ُح و�شلُحُه 

ثقافتُه العربية، ودرع������ه مبادئه. ال يحتاج 

ٍف باحٍث عن �شهرٍة تاأتي ملطّخًة وعن  لمثقَّ

عًة، تحتاج لمثقف  �شورٍة قدمها الغرُب ملمَّ

يجوُع، ويُلَح������ُق، ويُح������اَرُب بلقمة عي�شه، 

ه.  وبج������د ال�ش������دود والمعاناة ين�ش������ر موادِّ

ولكنه �شادٌق مع مثله وذاته وقيمه.

المثّقفي������ن  ������ُل  يحمِّ العرب������ي  الواق������ع 

م�شوؤوليته������م كاملًة، فهم دع������اةُ الفكر وهم 

ر�ُش������ُل البناء اإن اأح�ّشوا و�شعروا بعظمة هذا 
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أنف�شنا عن فعالية  الدور العظيم. فلن�ش������األ ا

أيَن  أي������ن المثّقفون منه؟ ا الم�شه������د الثقافي ا

ن�ش������اُن فحّركت  الكلم������ُة الت������ي التقطها االإ

أين الفت������وى الثقافّية الجريئة؟  م�شاع������رهُ؟ ا

ق������لم! الماُل يذَه������ُب والثروة  أرباَب االأ ي������ا ا

أثم������ن واأعظم. تبقى  ت������زول ولكن ما يبقى ا

الكلم������ة ال�شادقة والموق������ف النبيل تبقى 

الر�شال������ة ال�شامية التي اآمن به������ا المثقُف 

ُن. ف�شتَّان بين ُمتطّفٍل على   المتح�شِّ
ُّ
النقي

الثقافة اليملك �ش������وى مكره وكذبه وبهتانه 

ٍع  وم�شلحت������ه الخا�شة، وبين مثق������ف متدرِّ

قوى.  بقى واالأ �شمى واالأ بالثوابت يمل������ك االأ

يَّنا �ش������وف يختاُر؟ 
أ يملك ذاك������رة النا�ض. فا

يُّنا �شوف يدرك �شعوبة االختيار..؟
أ وا

اأهي ثقافة اأم ثقافات؟؟ 

الم�شطلحات  معج������ُم  علين������ا  يج������وُد 

والمحلّلين  الباحثي������ن  ومقوالت  الحديثة، 

يات  بفي�������ض م������ن الم�شطلح������ات والم�شمَّ

الت������ي يفر�شونه������ا علينا ف������ي المقابلت 

ال�شحفي������ة والتلفزيوني������ة وراح ق�شم كبيٌر 

ءٌ م������ن ثوابته. في كلِّ  ْ
ده������ا وكاأنها �شي يردِّ

أن������واٌع ال ح�شر لها، قرَعْت  منتدى هناك ا

أنواٌع من الثقافات وال اأعرف مدى  آذانن������ا ا ا

تقّبله������ا. هن������اك ثقافة الج������وع  والتجويع 

وثقافة ال�شوق االجتماعي، وثقافة االكتفاء 

 على ذلك 
ْ
الذاتي، وثقافة االختلف وق�ض

الكثي������ر، وربما ن�شمع بعد ذلك ثقافة اإدارة 

الم�شطلحات ال�شيا�شي������ة الوافدة، وثقافة 

اإدارة الدوائ������ر ومثلها ثقافة تنظيم الحوار 

والد والزوجات  وق������ل: ثقاف������ة اإر�ش������اء االأ

وال�شكرتي������رات، وثقاف������ة القناعة والقبول 

يام تطرح ثقافة  مر الواقع وفي هذه االأ باالأ

الخ������وف نف�شها عل������ى الم�شه������د الثقافي 

واالجتماع������ي، ورّبما يك������ون لها جذور في 

م�ش������ار حياتنا عندم������ا علََّمتْن������ا الظروف 

قوى من ذوي  ������ام كيف نتعامل م������ع االأ يَّ
واالأ

الجاه والمواقع ومع الزمن اأ�شبحت ت�شّكُل 

حالًة �شلوكية اجتماعية ينهجها فريق وا�شع 

من المثقفين والمتعلمين والعامة. 

ال�شوؤال المل������حُّ والذي يط������رح نف�شه 

َم������ْن يخيف َمْن؟ ومن ه������و الخائف؟ اأهو 

خر؟ وم������ن وراء الظاهرة؟  أم االآ المثقف ا

ج لها.  وَمْن روَّ

الم�شيب������ة الكب������رى عندم������ا ي�شت�شل������م 

خر ولو على  المثق������ف للخوف، ويلج������اأ للآ

ح�شاب قناعاته وتكوينه و�شمعته وما زرعه 

  
ٌّ
في دربها فالثقافة نت������اج معرفي و�شلوكي

ل������ة لواقع اإيجابي من  ، وهي مح�شّ
ٌّ
اإيجابي

المفرو�ض اأن ي�شّكَل حال������َة تنويرّية واعية 

وفعًل ثقافي������اً معرفيَّاً متكام������ًل فالثقافة 

حا�شن ي�شعى اإلى التكوي������ن والتغيير، ولم 



محطات واآراء في الفعل الثقافي

�9 2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

ي������ام �شبيًل اإلى اإر�شاء  تك������ن في يوم من االأ

خر وهذه الظاهرة  فراِد على ح�شاب االآ االأ

المر�شّي������ة كان المجتمع يرف�شها ويلفظها 

من م�شار حياته و�شلوكه. متى كان ال�شلوك 

المنحاُز لل�شلبية �شل������وكاً وقانوناً اجتماعياً 

معرفّياً؟ وماذا ناأخُذ من هذه الثقافات التي 

ان�شبَّْت علينا دون دراية اأو تح�شيف. 

أنَّها  أراه في ه������ذه الم�شطلح������ات ا م������ا ا

تتواف������ق وتتنا�شب م������ع ه������ذه التق�شيمات 

ال�شيا�شي������ة والمذهبي������ة والعرقي������ة الت������ي 

انت�شرت كالطاعون وال�شرطان في مجتمعنا 

العربي... هي حالة تر�شيخ للتفكك الفكري 

.. وه������ي حالة تبعيَّة 
ّ
والثقاف������ي وال�شيا�شي

�شعيف������ة من الثقافي اإلى ال�شيا�شي الراهن 

العابث بمكّوناتنا المعرفية فالثقافي حالة 

أ�شمى من هذه التبعية،  أنقى وا �شافية وهي ا

�ُض روؤيته  �شِّ
فال�شيا�شي ينهل من الثقافي ويوؤ

وقناعات������ه. فالثقافي ف�ش������اء رحٌب وعالٌم 

خر ولي�َض  ٌم للآ حرٌّ متوائٌم مع ذات������ه ومتفهِّ

آراَء ت�شعى  تابعاً و�شدى ببغاوّياً لمقوالت وا

للت�شويه والتفكيك. 

ثقافة الخوف ماذا تعني؟ وثقافة الجوع 

أين �شت�شُل؟  والتاأثيم والتكفير وغيرها اإلى ا

أين ت�شتم������ُد مرجعيَّته������ا؟ وما الذي  وم������ن ا

ت�شيفه للم�شهد الثقافي النائِم والذي من 

المفرو�ض اأن يكون يقظاً.. 

أ�شئلة دون و�شوٍل للهدف  �شئلة تولُِّد ا واالأ

�شم������ى بل �شترمينا ف������ي متاهات الحيرة  االأ

وال�شي������اع والتخلّي عن ال������ذات التي ت�شّكل 

الثقافة الحقيقية اإحدى دعاماتها. 

اأال يكفينا ما نحن عليه حتى نبادر اإلى 

�شفنجي الذي يمت�ض  تر�شيخ هذا البناء االإ

كلَّ �ش������يء، وال ي�شتطيع حمل������ه. اإن الثقافة 

�شل������وك اإرادٌي واٍع وعال������م معرفي متكامل 

ومدرو�ض ال انف�ش������ام فيها وال جمهوريات 

وممالك خا�شة لها هي الثقافة فح�شب. 

ديب بين الرتقاء وال�سقوط : الأ

ب������داع نكهة خا�شة وم������ذاق عذب.  للإ

أت������ي قبل اأن يذوق المبدُع  ولكنَّ عذبَُه ال يا

هُ واأجاجه كّداً و�شهراً ومتابعًة. فالمبدع  ُمرَّ

ألٌَّق ِليُ�شار اإليه،  هاج�ُشُه الم�شتِمرُّ �شهرةٌ وتا

�ش������واء. فيبقى  تخطف������ه المقاب������لُت واالأ

دُب  ُمتابَع������اً من النق������اد والمحبي������ن. واالأ

موهبة تكاد ت�شمو عل������ى كلِّ المواهب من 

ديب له �شمُة التميُّز بين  قديم الزمان. فاالأ

ُر اأفكاُره  أيه، وتَُقدَّ َْخُذ برا
اأفراد المجتمع. يُوؤ

يزاً من الزمان فت�شغل  ومواقف������ه، وتاأخذ حِّ

المتابعي������ن والمهتمين. وهذه الثقُة تتطلَّب 

ديب اأن يعرف كيف ي�شعد دون اأن  م������ن االأ

دباَء الذين �شقطوا بعد  أكثَر االأ ي�شقط. وما ا

أو قبل �شعودهم!. �شعودهم ا
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دباء  ������َه اإل������ى االأ عل������ى عاتقن������ا اأن نتوجَّ

أو ما ي�شميهم النقاد م�شروع اأديب  ال�شباب ا

راً ودليًل  َ�شِّ
ببع�ض الملحظات لتك������ون ُموؤ

يهتدون بهما وهم في بداياتهم. 

أدي������ب كلمة حلوة ورائعة. تفرح  اإنَّ كلمة ا

أديٍب  �شاحبه������ا لفت������رٍة طويلٍة، ولك������نَّ كلمة ا

مل. وقد  ةٌ وُمَخيِّب������ٌة للأ فا�ش������ٍل قا�شية وُم������رَّ

ديب وتقتل موهبته الكامنة  تُغيُِّر م�شار االأ

ف������ي اأعماق������ه، فيج������فُّ في�������ضُ العطاء 

أ�شبابه  قب������ل انبجا�ش������ه؛ فال�شقوط ل������ه ا

أ�ش�شه  ا ومظاهره، وال�شعوُد واالرتقاء له 

ومرتكزاته.

دب  ديِب �شلَّ������َم ال�شهرة واالأ فارتق������اءُ االأ

ال�ش������ادق الجي������د ال ياأتي بين ي������وم وليلة 

أو بوالدٍة  ك�شرعة البرق. وال ياأتي م�شادفة ا

يٍة. فالموهب������ة كالنبع الذي يَنَْبِج�ُض  قي�شرَّ

م������ن ال�شخر ث������م ير�شم م�ش������اره مع الزمن 

أو نهراً  َل ج������دوالً ا ي������اً ال�شعاَب لي�شكِّ متحدِّ

ن�شان  ث������مَّ ي�شبُّ في بح������ٍر كبير. بح������ر االإ

والحياة. فال�شعود والتطور مطلب م�شروع، 

ديب اأن ي�شع������ى اإليه ولكنَّ  ومن واج������ب االأ

أ�شا�شية  �شعوده وارتقاَءه بحاجة لمقومات ا

وثواب������ت متينة. فم������ن ي�شتعج������ل �شعوَدهُ 

ف�شوف ي�شتعجل �شقوطه وتخيب م�شاعيه، 

واإن �شع������د خط������وة اأو خط������وات فهو واقع 

المحالة.. 

أراها  فمقوم������ات ال�شع������ود كثي������رة، وا

دِة وح�شِن االختيار للجن�ض  بالموهبة المتوقِّ

دب������ي وهذه الموهب������ة تُ�ْشَقُل باالطلع  االأ

دبي  الم�شتم������ر الواعي والمتابعة للنتاج االأ

آراء القدماء  والفك������ري واال�شتفادة م������ن ا

والمعا�شري������ن م������ن النقاد عل������ى مختلف 

م�شاربه������م وعدم اال�شت�ش������لم للف�شل من 

�ٌض للنقد.  ديب ُمَعرَّ ولى. فاالأ التجارب االأ

ذواق   بالم�شاحنات واالأ
ٌ
دِب مل������يء وَجوُّ االأ

مزجة  المختلفة واالنطباعات النافرة واالأ

أم������ر عادي على  الح������ادة والغريبة وهذا ا

ديب اأن  تَْوعَبُه، وعل������ى االأ
ْ
دي������ب اأن يَ�ش االأ

يعِرَف م�ش������اره الذي يم�شي عليه، ويعرف 

أين ي�ش������ع كلمتَه وفكرت������ه، ويعرف كيف  ا

ننا في مجتمع  يمار�شها �شل������وكاً وعمًل. الأ

ال يف�شل بي������ن القول والعم������ل وال�شلوك 

ال�شخ�ش������ي والع������ام وهذا ح�ش������ٌن بعك�ض 

ديب  الغ������رب ال������ذي ينظر اإلى �شل������وك االأ

بعي������داً عن اإبداع������ه ويعتبره م������ن حريته 

ديب اإبداعه.  هم من االأ ال�شخ�شي������ة. فيهمُّ

بداعي بمثابة ن�شف  دب������ي واالإ والعمل االأ

خ������ط م�شتقيم له بداية ولي�������ض له نهاية. 

فالو�شول اإلى النهاي������ة م�شتبعٌد وهذا ما 

ديب للبحث عن �شيغ جديدة  ي�شتدعي االأ

ديب الواعي  من التطور واال�شتمرار. فاالأ

أ�شلوبه الخا�ض  يبحث عن �شخ�شيته وعن ا
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أ�شيراً  خري������ن ا به. ال يدور ف������ي عجلة االآ

أثِّراً  هوائه������م و�شراعاتهم ومربوط������اً متا الأ

بهم دون دراية ومحاكمة لما يُّطَرُح اأمامه 

مرا�ض  أكثَر الماأ�شورين لمثل هذه االأ وم������ا ا

دبية!..  االأ

دبية وما فيها من  أْفَرَزِت ال�شاحة االأ لقد ا

مجلت و�شحف ومنابر متنوعة ومختلفة 

دباء ولكن اأكثرهم �شقط وهو  كثيراً من االأ

يحاول ال�شع������ود، وربما �شقط������وا قبل اأن 

ي�شعدوا، وه������ذا الذي يهمني في البحث. 

ُل هاج�ش������اً وعبئاً  ديب يُ�َش������كِّ ف�شق������وط االأ

ثقيًل. يهدُّ كاهله، ويِّحطُم نف�شه واأحلمه. 

ول������ى.  فال�شق������وط وارد م������ن الخط������وِة االأ

وهناك من ي�شقط وه������و في اأعلى مراتب 

ديب  ال�شعود حيث ال�شهرة والمكانة. اإنَّ االأ

بحاجة لمناعة ودراي������ة واإلماٍم وَحَذٍر لئلَّ 

يقع وي�شقط دون قيام ورجعة. فا�شتعجاُل 

ديب، والغرور  يَِّة و�شيلة مقتلٌة للأ
أ ال�شهرة با

نه   �شفاوؤهُ، الأ
ٌّ
ي خرين داءٌ َع�شِ وا�شت�شغاُر االآ

ديب ويرميه  يقع في النهاي������ة على راأ�ض االأ

بالقا�شي������ة. وهن������اك من ي�شق������ط قبل اأن 

نه ال يترك  دب الأ ي�ش������ع رجله في طريق االأ

لموهبته الوقت الكافي حتى تن�شَج، وربَّما 

ال يعرف كيف يوظ������ُف موهبته ويعر�شها، 

وقد ال يجد من ياأخذ بيده ويرعى تجربته 

والتعالي  بالجف������اء  في�شطدم  بمو�شوعية 

القا�شية واختلفات  والتنظير والمحا�شبة 

وجه������ات النظر. ف������ل ي�شتطي������ع ه�شمها 

أو يواجه  ُق اأوراقه ويم�شي بل عودة، ا فيَُمزِّ

ف������ي بداياته تطرية زائ������دة، في�شمع مدحاً 

مبالغاً فيه فل يعجبه بعد هذا المدح �شيء 

وال ت�شع������ه الدنيا. ومن ح������االت ال�شقوط 

دبي التي يقع فيه������ا المبتدئون �شلوكهم  االأ

أيامنا!  الط������رق الملتوية وما اأكثرها ف������ي ا

ٍر  ٌف ُمَبْرَمٌج في الذهن لمحرِّ أ�شمالها تعرُّ را

ٍر في مجال  أو اإجراءُ مقابلة مع اأديب محرِّ ا

أو كتابة درا�شة عن اأديب له مكانته  الن�شر ا

ونفوذه ف�شرعان ما تجد ا�شمك لمع ولكن 

�شرع������ان ما يخبو ومي�ش������ه وينطفئ لهيبه 

ر له اال�شتع������ال في حال كونه جافاً  اإذا قدِّ

و�شحًل. وهناك �شقوط من نوع اآخر وذلك 

ديب موهبته، ويُدير ظهره  عندما يهمل االأ

ُر نف�شه بل يلتفت اإلى  أ، وال يطوِّ لها فل يقرا

التنظير والطعن واللمز حول طاولٍة �شللية، 

ديب ف�ش������د من الداخل فل يمكن  فهذا االأ

اأن يعطي اأريجا بعد ذلك. 

ُه االأخلقي  ديب ال ينف�شل �شقُّ اأرى االأ

أكث������َر الذين  بداع������ي، وما ا ������ه االإ ع������ن �شقِّ

�شقط������وا وهم يج������رون وراء �شهرة �شريعة 

أدبياً  دون التما�������ضٍ للنهج ال�شحيح فماتوا ا

������دًة ورائعًة نحن  أمات������وا معهم موهبًة جيِّ وا

اأحوج ما نكون اإليها. 
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عم������دة القوية  وم������ا اأق�شى انهي������اَر االأ

دباء  والعالي������ة بع������د �شموخها! فبع�������ض االأ

الكبار الذين ا�شتهلكتهم ال�شحافة اليومية، 

ف������ل يج������دون متَّ�شع������اً من الوق������ت للعمل 

العواميد  �شرقته������م  الحقيقي.  بداع������ي  االإ

ذاعية  اليومي������ة واللِّقاءات ال�شحفي������ة واالإ

وما �شابه ذل������ك، فكتابتهم اأ�شبحْت وظيفةَّ 

أكثر. يكتبون دون  أداء واج������ب ال ا ر�شميًة وا

ن�شج. فل تجد لهم عمًل اإبداعياً �شخماً 

أو الملحمة. وهذا نراه  أو الدرا�شة ا كالرواية ا

ف������ي اأغلب ال�شحف مع العلم اأن ال�شحافة 

دباء  يام اأبرزت الكثير من االأ في يوم من االأ

والنقاد كالعق������اد والمازني والرافعي وطه 

ح�شين وغيرهم. وهذا يطرح ت�شاوؤالً يحتاج 

أيامنا  لتف�شير، فهل تغيََّر دور ال�شحافة في ا

الراهنة عن دور ال�شحافة في بداياتها؟!.

ك  اإنَّ هاج�������ضَ الكتابة فق������ط دون محرِّ

ن هدف  دَب �َشْطِحّياً الأ ������ٍج يجع������ل االأ و ُمَهيِّ
أ ا

الكاتب الظهور على ال�شاحة واال�شتمرار في 

خرين باأنه موجود.  أو ليُ�ْشِعَر االآ معمعته������ا، ا

نَّ هذا ال�شلوك �شيدخل الملل ويبعد 
أ ال�شكَّ ا

 ودون روؤية 
ٍ
نه اعتاده كلَّ يوم المتلقي عنه. الأ

جدي������دة فياله من �شق������وٍط مخيف!. يغيب 

دباء باأن عم������ًل واحداً  ع������ن بال ه������وؤالء االأ

ديَب يحفر ا�شمه في �شجل  متميِّزاً يجعُل االأ

المبدعين المتميزين. 

فالق�شي������ة ق�شيُة كي������ٍف ونوعيٍة وجودٍة 

ولي�شت ق�شية كمٍّ هائ������ل فارٍغ. ليتنا فهمنا 

هذه الحقيقة، واأعر�������ض لنوع من ال�شقوط 

دباء. عندما  المخيف الذي يقع فيه كبار االأ

ي�شلون لحالة من االعتداد بالنف�ض والغرور. 

نَّ نتاجهم مقروء ومطلوب، 
أ فيعتقدون فيها ا

وكلُّ م������ا يكتبون������ه �شوف تن�ش������ره ال�شحف 

والمج������لت، ويتهافتون عليه معتمدين على 

�شمعة �شابقة. وهذا خداٌع للنف�ض وا�شتهتاٌر 

ا القارئ الواعي المثقف  مَّ
أ بالقارئ العادي. ا

والمتاب������ع ال تغيب عن������ه المقارنات. وهذه 

أ�شا�������ض الحكم في  النوعية م������ن المتابعين ا

دبية.  العملية االأ

اإنَّن������ا ن�شمع الكثيَر م������ن المتابعين وهم 

ون الكتاب الذي������ن اأخذوا يكتبون اأموراً  يَُعرُّ

ال تتنا�شب مع �شنهم وال ت�شل اإلى مرتبتهم 

التي و�شل������وا اإليها وتلتق������ي بكتابات بريد 

القراء. ومع ذلك نرى باَب الن�شر والتطبيل 

ن ظاهرة االكتتاب  والتزمير مفتوحاً لهم. الأ

دباء اأ�شبحت  والمتاج������رة باأ�شماء كب������ار االأ

ظاه������رة مر�شيًَّة وتقليع������ة �شحفية تت�شابق 

عليه������ا ال�شح������ف والمج������لت الع�شرية، 

دباء بعدم ال�شعي  ويتمثَّل �شقوط ه������وؤالء االأ

للتجدي������د وَعَدِم الح�ش������اب للقارئ الجيد. 

وكيف ي�شعون له������ذا وهم ال يجدون الوقت 

ِل والتفكير والقراءة المتاأنية.  مُّ
الكافي للتاأ
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بداعية  ونعرف جيداً ماذا تعني العملية االإ

من اإرها�شاٍت ومخا�شات ت�شتهلك كلَّ �شيء 

ديب. وهناك �شقوط مفاجٌئ اأخ�شاه  م������ن االأ

أدبائنا وهو ال�شقوط  كثيراً على كثير م������ن ا

النف�شي واالنحراف عن نهج �شلكه ال�شاعر 

ديب الذي يعي�ض  واآمن به لفترة طويلة. فاالأ

راً وباحثاً ع������ن مدنية فا�شلة  حالم������اً وُمنَظِّ

ألِّماً ومعبِّراً عن طموحه، وي�شعى  ين�شدها متا

آرائ������ه واأفكاره. �شرع������ان ما نراه قد  لزرِع ا

ِل �شدمٍة  وَّ
أ انهار وانحرف ع������ن طريقه مع ا

اها. ال ي�شتوعُب طبيعَة الحياة  مخيب������ه يتلقَّ

وق�شوة الظروف و�شرورة الحفاظ والتم�شك 

بما يوؤمن به، فنراه فجاأة انقلب على عقبيه 

دب  وانحرف انحرافاً كلِّياً، قد يبعده عن االأ

بل ع������ودة. ومنهم م������ن يلج������اأ للتعبير عن 

المرحل������ة الجديدة ُمتََخلِّياً ع������ن كلِّ اأفكاره 

ال�شابق������ة، وفي هذه الحالة قد يحلِّق وي�شقُّ 

نه ُعِرَف  الطري������ق له من جديد اأو ال يقنع الأ

أثََّر بمتابعيه فيعتبرونه ُمْرتّداً  ٍد ا بلوٍن مح������دَّ

ا اآمن به. َعمَّ
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�أديبة ومترجمة و�أ�ستاذة في جامعات عربية. ❁

طفال الفولكلور يف اأدب الأ

إ ترجمة و�إ ترجمة و�إعد�د: د. ملكة �أبي�ض 

❁

غان������ي والق�ص�ص جزءاً ا تا تاألي������ف الأ يعّد

م صم صم اأقدم  ص������ان. وت�ص������ان. وت� ������ان. وت�ص������ان. وت�ص صن�صن� إ من طبيعة الإ من طبيعة الإ أ ا يتجزا يتجزا ل

أو التقليدية– تلك  الن�صو�������ص -الفولكلورية ا

الترانيم )Nursery rhmes(، والحكايات 

�ساطير،  عبية، والخرافات، والمالحم، والسعبية، والخرافات، والمالحم، والسعبية، والخرافات، والمالحم، والأ سال�سال�

ا�ص  ا�ص سا�ص سّ سعبية الت������ي تناقلها الق�سّعبية الت������ي تناقلها القّ�عبية الت������ي تناقلها الق� عبية الت������ي تناقلها الق�سعبية الت������ي تناقلها الق�س سغان������ي ال�سغان������ي ال� والأ
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عب������ر مئات، بل �آالف �ل�سنين، لتوعية �أجيال 

غ������ارسغ������ارسغ������ار�ً وكبار�ً، وت�سليتهم.  سلم�ستمعين، �سلم�ستمعين، � من �

إ�ص، يتبادر �إ�ص، يتبادر �إلى  �ص، يتبادر �س�ص، يتبادر �س سلق�سلق� و�ليوم، حين نفكر في �

لف، ثم ولف، ثم وؤلف، ثم  وفها موفها م فها ملفها ملَّ و�ص �سو�ص �سو�ص �أ سلغال������ب ن�سلغال������ب ن� ذهننا في �

بد. إجرى ت�سجيلها وتثبيتها �إجرى ت�سجيلها وتثبيتها �إلى �الأ

ي، حين سي، حين سي، حين  سلما�سلما� ه، في نه، في نَّه، في �لزم������ن � أ عل������ى �

�ص س�ص س�ص  سلق�سلق� �و يكتب، كانت �و يكتب، كانت � أ أ � لم يكن �أحد يقر�

وت مرتفع لج������ذب سوت مرتفع لج������ذب سوت مرتفع لج������ذب �ل�سامعين.  ست�سرد ب�ست�سرد ب�

ا�ص يروي سا�ص يروي سا�ص يروي  سلق�سلق� ّوفي  كل م������ّرة كان �وفي  كل م������رة كان �وفي  كل م������ّرة كان �أحد �

اجعه������ا، ويعي������د تاجعه������ا، ويعي������د تاأليفها من  �������ة، وير�������ة، وير� ������ة، ويرس������ة، ويرس سق�سق�

�ص س�ص س�ص  سلق�سلق� جدي������د.. و�لعدي������د م������ن تل������ك �

رت قروناعمرت قروناعّمرت قروناً، ووج������دت طريقها يوماً ما 

طفال،  اركه������ا مع ساركه������ا مع ساركه������ا مع �الأ سلتي نت�سلتي نت� �إل������ى �لكتب �

اركهم ساركهم ساركهم  سل ن�سل ن� �خر منها ما ن������ز�خر منها ما ن������ز� �الآ صلبع�������صلبع�������ص و�

��ال ���ال ���ال �ل�سرد �لقديم. ولكن من  �فيها من خ����فيها من خ���

فتها سفتها سفتها  س ب�س ب� أنها بد�أت جميعاً �لمهم �أن نذكر �

فوية.سفوية.سفوية. سطة �سطة � طة �سطة �س سن�سن� أ �

غ������ار نماذج سغ������ار نماذج سغ������ار نماذج  سل�سل� � للقر� للقر�ء � تتو�فر حالي������اً

مختلفة عديدة من �لفولكلور منها: �أغاني 

�ص س�ص س�ص  سنيم، وق�سنيم، وق� �وزة، وتر�وزة، وتر� إم �إم �إ أو �الأ ان������ة �سان������ة �سان������ة � سلح�سلح� �

أل�سنة �لحيو�ن،  عبية مثل حكاي������ات على �سعبية مثل حكاي������ات على �سعبية مثل حكاي������ات على � س�س�

�لبطوالت،  �������ص س�������ص س�������ص  وق� وق�سلج������ن،  سلج������ن،  � �������ص س�������ص س�������ص  سوق�سوق�

عبية. سعبية. سعبية.  سل�سل� غاني � �ساطير، و�الأ المالماحم، و�الأ و�

ون�ستطي������ع �لي������وم �أن نختار م������ن بين هذه 

ع، من تن������وع و�ع، من تن������وع و�ع، من تن������وع و��س������ع م������ن �لتقاليد  ن������و �الأ

�لثقافي������ة، ومن كتب مذهل������ة �أعادت كتابة 

أ�شهر  الق�ش�������ض وت�شويرها على يد بع�ض ا

الموؤلفين والم�شّورين.. على اأن الو�شع لم 

يكن دوماً كذلك.

لمح���ة تاريخية عن الفولكل���ور للقّراء 

ال�سغار:

�- الن�ش���اأة: ال اأح������د يع������رف القا�ض 

ول لق�ش������ة معين������ة، ما ع������دا اأن هذه  االأ

الق�ش�ض تطورت اإلى هذا ال�شكل الكتابي 

دبي الذي نعرفه اليوم، من خلل عدد  االأ

ا�������ض، على مدى  ال يح�ش������ى م������ن الق�شّ

حق������ب طويلة من الزم������ن. وتف�شر اإحدى 

القا�شات المعروفات، وهي »جين يولين 

Jane Yolen« ذلك بقولها: »اإنَّ الق�ش�ض 
البالغة القدم جرى نقلها وتحويلها.. لقد 

زمان،  ف������كار الرئي�شة عب������ر االأ تغيرت االأ

ومن خلل ال������رواة، وال�شامعين، والبلدان 

التي ن�شاأت فيها، وتلك التي ُحِملت اإليها. 

ال�شفوي������ة القديمة  لقد تغي������رت الق�شة 

بنف�ض الطريقة التي تغيرت بها الثقافات 

نف�شه������ا.. الطريق������ة الت������ي تغّي������رت بها 

التقاليد.. بعملية تاآكل وانفجار ال تختلف 

أية عملية جيولوجية في قوتها«. عن ا

������رت الق�ش�������ض ال�شعبية في  لق������د ف�شَّ

العدي������د من ثقاف������ات العالم لم������اذا اأ�شبح 

العالم ما هو عليه، كما اأظهرت اأن الرغبات 
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يمك������ن اأن تتحقق، واأعط������ت اأمًل للنا�شئين 

والعاجزين، وجعلت اأعنف ال�شريرين قابًل 

للهزيمة.. وبرهن������ت اأن الخير ي�شتطيع اأن 

يهزم ال�ش������ر. وعلَّمت كل م������ن اأ�شغى اإليها 

كيف يعي�ض ويعمل في ان�شجام. وتقترح »ليز 

 »Liz Lunge Larsen النجه – الر�ش������ن

اأن »الحكايات ال�شعبية ن�شاأت في المنطقة 

الحدودية القائمة بين المعلوم والمجهول. 

نَّ ما وراء هذا الخط تقبع التنانين، 
أ عل������ى ا

كما حذرت الخرائط القديمة«.

غان������ي  أ �ش������رد الق�ش�������ض م������ع االأ ب������دا

أنتجته������ا الجماع������ات  ا الت������ي  والحكاي������ات 

البدائية لو�شف عمله������ا اليومي. وتلحظ 

 :»Ruth Sawyer القا�ّش������ة »روث �شوي������ر

ولى تمّثلت في  نَّ الجه������ود البدائي������ة االأ
أ »ا

لح������ن ب�شيط ي�شاي������ر اإيقاع ن�ش������اط َقَبلي 

أو التجديف  يومي، مثل طح������ن الحبوب، ا

�شلحة  أو �شحذ االأ أو زورق �شغير، ا بقارب ا

أو الح������رب، اأو رق�ضٍ �شعائري...  لل�شيد ا

وخلل تفكي������ر الجماع������ات البدائية في 

عظمة الطبيعة، والقوى التي تقف خلفها، 

وال�شلوك الب�شري، خلقت هذه الجماعات 

�شي������اء التي ال يمكن  حكاي������ات لتف�شير االأ

تف�شيرها.. هذه الحكايات تطورت و�شكلت 

التف�شيرية،  بطال، والحكايات  أ�شاطير االأ ا

والخرافات.

فحي������ن �شعر قدم������اء اليونانيين، على 

�شبي������ل المث������ال، بالخ������وف م������ن الرعد، 

اخترع������وا ق�شة تدور ح������ول اإله غا�شب 

َهزَّ الِجن������ان. وحين لم يفهموا كيف تدور 

ال�شم�������ض؟ ولماذا؟ تخّيلوا اإلهاً يقود عربة 

عبر ال�شم������اء. ومع مرور الزم������ن، اأ�شبح 

الفولكل������ور ال������ذي انتق������ل من جي������ل اإلى 

جيل اإرثَن������ا الثقافي. فالحب، والكراهية، 

عمال البطولية، والقيم، واالأخلق،..  واالأ

و�شم������ات واهتمام������ات اإن�شاني������ة اأخرى.. 

اأ�شبح������ت توؤدي دوراً هام������اً في خرافات 

جميع الثقافات.

في حقب������ة ما ح�شل اعتق������اد عام باأن 

الفولكلور كله ن�شاأ ع������ن ح�شارة واحدة ما 

قب������ل تاريخية.. وممن اعتقد بوجهة النظر 

خ������وان غري������م Grimm« اللذان  هذه »االأ

ألمانيا. فقد  جمعا ق�ش�شاً من جميع اأرجاء ا

أيا اأن النا�������ض الذين يهاجرون من منطقة  را

اإلى اأخرى يحملون حكاياتهم معهم. ووجهة 

النظر ه������ذه يمكن اأن تف�ش������ر االختلفات 

قليمية ف������ي الحكاي������ات ال�شعبية، مثال  االإ

أنان������ز العنكبوت  ذلك تط������ور حكاي������ة »ا

Ananse the spider« ف������ي غرب 
أنانزي« في جزر البحر الكاريبي،  اإفريقيا اإلى »ا

أنانزي Aunt Anenzi« في  ث������م اإلى »العمة ا

الواليات المتحدة.
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أنَّه حين در�ض الباحثون هذه الحكايات  على ا

في عدة ثقافات مختلف������ة، اأ�شبح من الوا�شح 

لديه������م اأن بع�������ض الحكايات يج������ب اأن تكون 

قد ن�ش������اأت ب�شورة عفوية ف������ي اأماكن عديدة 

م�شتقل������ة... مم������ا يف�شر المئات م������ن تنوعات 

ق�ش�ض �شندريّل التي تروى عبر العالم. 

نتروبولوجيا اأن كل  واليوم يرى علماء االأ

النظريتي������ن حول من�شاأ الق�ش�������ض ال�شعبية 

�شحيحت������ان. فالباحثون مث������ل »اإيونا وبيتر 

أوب������ي Iona & Peter Opie« يلحظون  ا

������ه لي�شت هن������اك نظرية واح������دة ُمر�شية  أنَّ ا

ب�ش������اأن من�شاأ حكايات الفولكلور اأو معظمها. 

فينابيعها عديدة بالتاأكيد، واأعمارها تختلف 

اختلفاً كبيراً، ومعانيها – اإذا كان لها معان 

– �شدي������دة التنوع. وما نعرفه، هو اأن النا�ض، 
في كل مكان، ي�شردون الق�ش�ض، وي�شتمعون 

اإل������ى ق�ش�ض. وقد قام������وا بذلك على مدى 

حقب طويلة...

2- التط����ور: اإنَّ االنتق������ال م������ن اإعادة 

ال�ش������رد ال�شفوي اإل������ى الن�ش������خ المطبوعة 

للحكاي������ات ال�شعبية يعود اإلى قرون بعيدة. 

فبع�ض الحكايات ال�شرقية ظهرت مطبوعة 

منذ القرن التا�شع الميلدي.. وفي اأوروبا 

 1480( Straparola جم������ع �شتراب������اروال

أق������دم مجموعات  -1557م( واح������دة م������ن ا

أكثره������ا اأهمية، في  الحكاي������ات القديمة وا

منت�شف القرن ال�شاد�ض ع�شر في البندقية 

 »Piacevoli Notti« وه������ي:   Venise
المجل������د 1 و2 )طبع ف������ي 1550 و1553(. 

وي�شم العم������ل ع�شرين حكاية �شعبية منها: 

»الجميل������ة والوح�������ض« و»اله������ر ذو الحذاء 

������ا مجموع������ة »�ش������ارل بيرو  مَّ
أ الطوي������ل«. ا

Charles Perrault« الفرن�شي������ة بعنوان 
»ق�ش�ض وحكايات من الزمن الما�شي، مع 

حك������م اأخلقي������ة« )1697م(، فقد �شاعدت 

على ازده������ار اأدب الفولكلور ف������ي اأوروبا. 

������ن بي������رو مجموعت������ه حكايات  لق������د �شمَّ

ميرة النائمة« و»ذات القبعة الحمراء«،  »االأ

« و»الهر ذو الح������ذاء الطويل« 
ّ

و»�شندري������ل

اإ�شاف������ة اإل������ى حكاي������ات اأخ������رى معروفة، 

والعديد من »الترانيم« التي ما تزال �شائعة 

اإلى اليوم.

وكم������ا هو الحال في جمي������ع الفولكلور، 

فاإنن������ا ال نعرف دلي������ًل وافياً ح������ول اأ�شل 

أننا  »الترانيم Nursery Rhymes«، اإال ا

حداث  نعرف اأن هذه القوافي ارتبطت باالأ

ال�شيا�شية واالجتماعية المختلفة. وللعديد 

رجح اأ�ش������ل ب�شيط.  م������ن الترانيم عل������ى االأ

طفال  وربما ج������رى تاأليف بع�شها لتعليم االأ

�شبوع،  أيام االأ أو ا أو اأحرف الهج������اء، ا الع������ّد، ا

اإ�شافة اإل������ى الم�شاركة في التقاليد الهامة، 

أو لتذكيرهم  بتلوة �شلواتهم.  ا
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خر فق������د ُق�شد منه  ������ا البع�������ض االآ مَّ
أ ا

دبي  ب������كل ب�شاطة. واال�ش������م االأ اال�شتمتاع 

ارتب������ط   »Mother Goose اإوزة  م  »االأ

رجح بطبعة �شارل بيرو  في البداية على االأ

أة  )1697م(، وتظهر على غلفها �شورة امرا

عجوز تغ������زل ال�شوف، وت�شرد الق�ش�ض، 

وزة  االإ أم������ي  ا »حكايات  الكت������اب  وعنوان 

 .»Contes de ma mére l'oie, mother Goose
وزة، بالدرجة  أم������ي االإ واليوم يرتبط ا�شم ا

بالحكايات  ولي�������ض  ب�»الترانيم«،  ول������ى،  االأ

ولى في  ال�شعبي������ة الت������ي �شجلت للم������رة االأ

اأواخر القرن ال�شابع ع�شر.

أدبية عميقة.  للحكايات ال�شعبية ج������ذور ا

فخ������لل الق������رن الثامن ع�شر ج������رت طباعة 

 ،»La Fontaine الفونتين« »Fables خرافات«

و»حكايات الجن Fairy Tales« ل�»الكونتي�شة 

 ،»Countess d'Aulnoy دولن������وي 

 »Beauty and the Beast و»الجميلة والوح�ض

ونح������و   .»De Beaumont لِ�»دوبوم������ون 

نهاية القرن الثامن ع�شر، قام علماء لغة مثل 

 »Grimm brothers خوي������ن غري������م »االأ

بدرا�ش������ة الفولكل������ور بحث������اً ع������ن الع������ادات 

واللغات ف������ي المجتمع������ات المختلفة. وقد 

ا ي�شاأالن  ري������اف وهمَّ خوان في االأ تج������ّول االأ

�شكانها اأن يق�شوا عليهم������ا الحكايات التي 

خوان غريم قامو�شاً  ألَّف االأ يتذكرونها. كما ا

ران  ألمانياً وكتاباً في القواعد، ولكنهما يُذكِّ ا

خ�������ض باإعادة روايتهم������ا للحكايات  على االأ

ولى  التي �شمعاها، وقد ت�شكل������ت الطبعة االأ

له������ذه الحكايات التي اأ�شدراه������ا في بداية 

القرن التا�شع ع�شر، من مجلدين.

لمانية  االأ ال�شعبي������ة  »الحكايات  ح�شلت 

وه������ي   »German Popular stories
خوين  نجليزي������ة لحكاي������ات االأ الترجم������ة االإ

 George غريم، بت�شوير »جورج كروك�شانك

Grikshank«، عل������ى نج������اح كبي������ر حين 
طبع������ت ع������ام )1823م(، وزادت في احترام 

الق�ش�������ض القديمة بين الباحثين والمربين، 

أوا فيها »�شفع������ة للفكر العقلني«.  الذين را

خوين غريم حما�ض  وتب������ع �شعبية حكايات االأ

عارم لجمع الفولكلور المنت�شر حول العالم. 

فجمع »جوزي������ف جاكوب�شن واأندروالنغ 

 »Joseph Jacobson & Andrew Lang
الحكايات ال�شعبية ف������ي اإنجلترا، فحكايات 

نجليزية تت�شمن العديد من الق�ش�ض  الجن االإ

المحبوبة، ومجموع������ات )النغ( تتميز كتبها 

 The Blue زرق باللون مثل »كتاب الجن االأ

ن  Fairy book«، ال������ذي ي�شتخدم حتى االآ
نجليزية. أولياً للحكايات االإ ب�شفته م�شدراً ا

وخ������لل منت�ش������ف الق������رن التا�ش������ع 

ع�شر، جم������ع الباحثان النرويجيان »بيتر 

أ�شبورن�ش������ن وجورغن ي. مو  كري�شتيان ا
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 »Peter Christian Asborensen & Jorgen E. Moe
�شكندنافية التي نعرفها  معظم الحكايات االإ

اليوم.

نَّ معظم الرا�شدين 
أ وعلى الرغم م������ن ا

يعترف������ون اليوم باأهمية م�شاركة الفولكلور 

طفال، فاإنَّ بع�شه������م ي�شعر اأن في  م������ع االأ

تلك الق�ش�ض الكثير من الجن�ض والعنف. 

وحين نرجع اإلى الحقب التاريخية الما�شية 

نرى اأن تل������ك الق�ش�ض التي ا�شترك فيها 

الجمي������ع �شفوي������اً خ������لل عق������ود عديدة، 

اأ�شبحت بحلول القرن ال�شابع ع�شر مو�شع 

أوا في تلك الق�ش�ض  ت�شاوؤل من عديدين را

الكثير م������ن الفجاج������ة، والوح�شية، وقلة 

خلقية، وعّدوها  ال�شرف، و�شوء القيم االأ

نَّ »جاك 
أ طفال. كم������ا ا غي������ر �شالح������ة للأ

زايب�������ض Jack Zipes« )1979م(  نب������ه 

نَّ هذه الق�ش�������ض تعّر�شت للرقابة 
أ »اإلى ا

ولى من �شعود  والمن������ع خلل الحقب������ة االأ

الطبق������ات المتو�شطة اإل������ى ال�شلطة نظراً 

ن مكّوناتها غير الواقعية �شّجعت اللعب  الأ

التخيل������ي، واال�شتك�ش������اف الح������ر، خلفاً 

والروح  العقلني������ة،  أ�شمالية  الرا لتعالي������م 

البروت�شتانتية. ول������م يتغير الو�شع اإال في 

نهاية القرن التا�شع ع�شر، حينذاك لم تعد 

تل������ك الق�ش�ض تعد خطرة عل������ى العقول 

متوافرة  الكت������ب  واأ�شبح������ت  ال�شغي������رة، 

�شواق، ولكن حتى في  ب�شورة عامة في االأ

الق������رن الع�شرين، ماتزال هن������اك اأ�شوات 

ت�شكك في جدارتها.

ومهما كانت التف�شي������رات حول اأ�شول 

الق�ش�������ض واأغرا�شه������ا، فم������ن الوا�ش������ح 

أنماطاً  أو ا أو �ش������وراً، ا اأن نم������اذج مماثل������ة ا

أو �شخ�شيات، ترددت  أو ثيمات، ا للحبكات، ا

في الق�ش�ض القديمة، تظهر في خرافات 

أ�شاطير وحكايات ال�شعوب كلها في جميع  وا

بط������ال التقليديون  ماكن. واالأ زم������ان واالأ االأ

في العديد م������ن الثقاف������ات ي�شتركون في 

العدي������د من الملم������ح، كاأن تكون لهم في 

الغال������ب والدة غي������ر عادي������ة... يغ������ادرون 

المنزل ويذهبون للبحث.. تاأتيهم م�شاعدة 

�شحري������ة.. يجهدون ليثبت������وا جدارتهم من 

خلل تجارب... ويح�شل������ون على مكافاأة 

�شخية لقاء بطوالتهم..

خرى،  وفي العديد م������ن الق�ش�ض االأ

م الجي������دة )الجني������ة  يظه������ر نم������وذج االأ

ب  م ال�شيئ������ة )زوج������ة االأ اب������ة(، واالأ
ّ
العر

أو ال�شاحرة العج������وز(، وال�شر  ال�شري������رة ا

ال������ذي يكمن خل������ف كل �شخ�������ض )مثل 

�شخا�������ض ف������ي  ظل������ه(... وا�شتم������رار االأ

مقارعة قوى ال�ش������ر ل�شمان بقاء الخير 

ويلج������اأ البع�ض اإلى اإعادة �شرد الق�ش�ض 

القديمة بو�شعها في اأزمنة حديثة.
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لقد اأعط������ى الفولكل������ور الثيمات التي 

تقف وراء العديد من الق�ش�ض الحديثة... 

ق�ش�ض ال�شعب كل ال�شعب الذي ي�شتمر في 

طفال. فقيم  أداء دور جوهري في حياة االأ ا

التي  والتح������دي..  خل�ض  واالإ ال�شجاع������ة 

تتج�شد في بع�ض تلك الق�ش�ض ت�شتمر في 

اإثارة القراء ال�شغار، بينما تجعلهم الفكاهة 

والمبالغ������ات في ق�ش�ض اأخرى ي�شحكون. 

والفولكل������ور من جميع اأنحاء العالم ي�شاعد 

�شرة العالمية  القراء ال�شغار على اإدراك االأ

مثلة  للق�ش�ض التي توفر لهم العديد من االأ

ن�شانية الم�شتركة. حول القيم االإ

تقويم الكيف في الفولكلور:

هذه الحكاي������ات القديم������ة، تكون في 

أ�شلوب كتابتها  اأح�شن اأحوالها حين يعك�ض ا

اأ�شلها اللغوي. فالعب������ارات الحية، واللغة 

يقاعية ت�شد انتباه ال�شامع، وهذه ال�شمات  االإ

ع������ادة الجيدة لل�شرد. حين  تبقى خلل االإ

أ ب�شوت عال، ِا�شغ للّغة ذات الجر�ض  تق������را

الطبيعي الت������ي تت�شمن �ش������وراً و�شربات 

منغم������ة واإيقاعات للخط������اب. اإن الجذور 

ال�شفوية تعن������ي اأن معظم الفولكلور يدخل 

أو الحبكة(، ذلك  عل������ى الفور اإلى الَحَدث )ا

�شخا�ض مو�شوعون فيه ب�شكل نمطي  اأن االأ

طار  ميرة الجميل������ة، واالإ مح������ّدد، مث������ل االأ

الغائم الذي ي�شار اإلي������ه غالباً بعبارة: كان 

في قديم الزمان.

������ا ثيمات هذه الق�ش�������ض، فهي تمثِّل  مَّ
أ ا

القيم والمعتقدات البالغة القدم، التي �شّكلت 

�شا�ض الذي ا�شتن������دت اإليه حياة ال�شعوب  االأ

القديمة، وهذه يج������ب اأن تظهر على الفور 

للقّراء ال�شغار.

اإنَّ الحكاي������ات الت������ي تحاف������ظ عل������ى 

ولى هي  �شال������ة الثقافية للرواي������ات االأ االأ

التي تمثل تلك الثقاف������ات. واإعادة ال�شرد 

�شول  الممت������ازة لحكاية م������ا تلح������ظ االأ

الثقافي������ة لتلك الحكاي������ة، وغالباً ما تذكر 

مون كماً �شخماً  مراجعها. والفنان������ون يقدِّ

م������ن التفا�شي������ل في ر�شومه������م – تفا�شيل 

ق������د ال توّفرها لغة الفولكل������ور. اأ�شف اإلى 

ذل������ك اأن لدى الفنانين فر�شة فريدة لخلق 

ن الحكايات التي رويت  روؤاهم الخا�شة، الأ

اآالف الم������رات ال تق������ّدم اإال �شفات عامة 

�شخا�ض. طار واالأ حول االإ

لذلك انظر اإلى الر�شوم الفنية الممتازة 

رث الثقافي  التي تكمل ال�شردية وتعك�ض االإ

م الفولكلور ِابحث  للحكاي������ة. وحين تق������وِّ

�شالة والتمي������ز في اللغة،  ع������ن �شفات االأ

والثيم������ة، والت�شوير. و�شنلخ�ض فيما يلي 

ال�شف������ات الت������ي يجب توافره������ا في لغة 

الفولكلور ور�شومه.
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اللغة:

- اأن تك������ون �ش������دى للغ������ة ال�شفوية مع 

اإيقاعات طبيعية غنية.

�شالة الثقافية للروايات  - اأن تعك�������ض االأ

ثر الفني. ولى للأ االأ

�شلي������ة  - اأن تحاف������ظ عل������ى البني������ة االأ

للحكايات ال�شفوية.

- اأن ت�شتك�شف ثيمات عالمية هامة.

الر�سوم:

- اأن تكون نموذجاً للتميز الفني.

- اأن تكمل ال�شردية وتو�شعها.

ر تف�شيًل ثقافياً اأ�شيًل. - اأن توفِّ

 Patterns in النم���اذج ف���ي الفولكل���ور

:Falklore

يتعّرف التلمي������ذ وا�شعو الق������راءة ب�شرعة 

نماذج تتكرر في فولكل������ور العديد من البلدان. 

ح������داث، والحلول  �شخا�ض، واالأ ومع تك������رار االأ

أ ه������وؤالء التلميذ في تعّرف  في قراءاتهم، يبدا

فكار الرئي�شة والثيمات التي ت�شكل  عراف واالأ االأ

هذه الحكايات، ثم ي�شتخدم������ون هذه المعرفة 

دبية في قراءاتهم وكتاباتهم اللحقة. االأ

وي�شتطي������ع المعلمون وم�شوؤولو المكتبات 

م�شاعدة التلميذ في تعّرف هذه النماذج اإذا 

�شوهم لمجموع������ة وا�شعة من الحكايات  عرَّ

التي تمثِّل البنى المميزة.

:)Conventions( عراف 1-الأ

دبية الم�شماة »اأعرافاً«  دوات االأ ت�شّكل االأ

حجر الزاوية في الحكايات ال�شعبية. واأحد 

ع������راف ال�شهلة للتلميذ تتمّثل في تعّرف  االأ

وا�شتخ������دام »اإط������ار الق�شة« ف������ي كتاباتهم 

أ بِ�»كان في قديم  الخا�ش������ة، كذلك الذي يبدا

الزمان« وينتهي ب� »عا�شوا ب�شعادة وهناء«.

اإنَّ التنوع في البداية مثل »كان في مملكة 

طفال اإلى عنا�شر  بعيدة«، اأو غيرها.. ينبه االأ

الزم������ان والمكان، وي�شهم ف������ي تمكينهم من 

ع������راف، وي�شاعدهم على اكت�شاب  تعميم االأ

طفال في  أ االأ المرونة في ذل������ك. وهكذا يبدا

دبية في البحث  وق������ت مبكر من تربيته������م االأ

عن نم������اذج م�شوغة في اللغ������ة، والحبكات، 

�شخا�ض ي�شتطيعون تحديدها وتقليدها. واالأ

من هذه النم������اذج الماألوفة، اال�شتخدام 

وروبي  المتك������رر للرقم )3( في التقلي������د االأ

الغرب������ي: ثلث������ة اأبطال، ثلث������ة دببة، ثلث 

مغامرات، ثلث رغبات... والرقم )7( يتكرر 

أي�شاً، كما هو الح������ال في »الثلجة البي�شاء  ا

قزام ال�شبع������ة« و»البجعات ال�شبع«. وفي  واالأ

�شليين  الحكايات ال�شعبية ل�شكان اأمريكا االأ

يتوق������ف الُعرف عن������د الرق������م )4( بدالً من 

ن الق�ش�������ض ترتكز عن������د هوؤالء على  )3( الأ

ربعة. الف�شول االأ
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:)Motifs( فكار الرئي�سة 2- الأ

الفك������رة الرئي�ش������ة، عن�ش������ر ب������ارز يت������ردد 

اأ�شغ������ر وح������دة م�شتخدمة  با�شتم������رار، وه������ي 

لت�شني������ف الحكايات: التك������رار المق�شود لكلمة 

أو  �شخا�ض ا أو وح������دة عمل، الأ أو عب������ارة، لحدث ا ا

أو اأفكار تاأتي ف������ي مجرى الحكاية. لقد  أ�شي������اء ا ا

فكار الرئي�شة  ا�شتخدم الباحثون في الفولكلور االأ

لت�شنيف الحكايات ال�شعبية وتحليلها، كما في 

 Stith المجلدات الخم�شة لِ�»�شتيث تومب�شون

دب  Tompson« بعن������وان: »م�شرد اأفكار االأ
 »Motif – Index of Folk-Literature ال�ش�����عبي

)1958-1955م(. والعدي������د م������ن الحكايات 

ت�شترك في �شخ�شيات مت�شابهة )مثال ذلك: 

�شغر، المحت������ال..(، والعديد منها  االبن االأ

أ�شياء �شحري������ة )مثل الب�شاط  تحتوي عل������ى ا

حذية الطويلة،  أو االأ أو ِقدر الطبخ، ا الطائر، ا

أي�شاً  حذية(، والعدي������د ا أو اأي ن������وع م������ن االأ ا

�شخا�ض مدة  ي�شم حكاي������ات ينام فيه������ا االأ

و يعبِّرون عن رغبات.. 
أ طويلة من الزم������ن، ا

والبهائم وال�شفادع فيه������ا اأمراء حقيقيون، 

ن�شانية  االإ والكائنات  ال�شريرة،  والمخلوقات 

يمك������ن خداعها ب�شهولة.. هذه هي العنا�شر 

الفولكلورية التي تجعل هذه الق�ش�ض �شديدة 

طفال من جيل اإلى جيل.. الجاذبية للأ

تت�شم������ن العديد م������ن الق�ش�ض بع�ض 

فكار الت������ي ي�شتطيع التلميذ تحديدها  االأ

حين يقومون بمقارنة الحكايات ال�شعبية، 

فق�ش�ض �شندريّل تحتوي غالباً على حذاء 

�شغي������ر، وهروب من اجتماع، وابنة �شغرى 

أو اأمير،  تلق������ى معاملة �شيئة، ورج������ل غني ا

وزوج������ة اأب �شري������رة، و�شخ�شي������ة �شحرية 

لهة،  �شخا�������ض واالآ تلّب������ي الرغب������ات.. واالأ

وزوج������ات  والمحتال������ون،  وال�شاح������رات، 

باء... يت�شرفون بطرق نمطية.. وهكذا  االآ

يتعلم القّراء ال�شغ������ار اأن يتنبوؤوا باأفعالهم 

في ظروف معينة.

ف������كار يت�شمن  هناك ن������وع ثاٍن م������ن االأ

أو لعن������ات، اأو  ، ا
ً
أو ُرق������ى أ�شي������اء �شحري������ة، ا ا

رغبات ب�شفته������ا مركزاً للحبك������ة. فحبات 

م������ن الفا�شولي������اء مرمية بل مب������االة خارج 

نافذة تاأخ������ذ طريقها اإل������ى مملكة �شحرية 

في حكاية »ج������اك وحبة الفا�شولياء«، على 

�شبي������ل المث������ال. والعن�ش������ر ال�شحري يكون 

أو �شحراً، ف�»الثلجة البي�شاء«  اأحياناً رقي������ًة ا

مي������رة النائمة«، هم������ا �شحايا لعنة من  و»االأ

�شاحرة �شري������رة، جعلتهما تنامان حتى تاأتي 

يقاظهما.. قبلة من اأمير و�شيم الإ

وفي بع�������ض الق�ش�������ض ت�شب������ب اللعنة 

ن�شان اإل������ى كائن اأدنى  ال�شري������رة تح������والً للإ

أو الحمار،  مرتبة. وال يمكن اإعادة ال�شفدع ا

ن�شاني اإال بالحب  أو البهيم������ة اإلى الو�شع االإ ا

مي������ر ال�شفدع«،  واللط������ف. فق�ش�������ض »االأ
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مير الحمار« و»الجميلة والوح�ض« هي  و»االأ

ق�ش�ض تحّوالت.

ف������كار يت�شمن  وهن������اك نوع ثالث من االأ

االحتي������ال عل������ى �شخ�������ض م������ا اأو خداعه. 

فريقي������ة والكاريبية يكون  ففي الق�ش�ض االإ

المحتال »الرج������ل العنكبوت«، وفي ق�ش�ض 

أرنباً«، وفي  اأفريقيا الغربية يكون المحتال »ا

الق�ش�ض البرازيلية »�شلحفاة«، ولدى العديد 

�شليين يكون المحتال  من �شكان اأمري������كا االأ

.»Coyote ًذئباً �شغيرا«

:)Thames( 3- الثيمات

الثيمات في الحكايات ال�شعبية وا�شحة 

أنها ال تذكر �شراحة. وهي  عل������ى الرغم من ا

تعبِّر عن قيم النا�ض الذين و�شعوها وتعك�ض 

فل�شفتهم في الحياة. 

اإنَّ الثيم������ة في الحكاية ال�شعبية تدور 

ح������ول مو�شوع يلق������ى اهتمام������اً عالمياً، 

ويتكرر فيه������ا المرة تلو المرة وهو تمثيل 

ال�شراع بين الخي������ر وال�شر، والكراهية، 

والخوف، والك�شل، والنهم مقابل الحب، 

مان، والجّد، والكرم. ويعبر عن هذه  واالأ

أو الثيمات( من خ������لل اأبطال  الثيم������ة )ا

يمثل������ون اإح������دى ال�شمات. مث������ال ذلك: 

ميرة النائمة«،  الجنية ال�شريرة ف������ي »االأ

ب في »الثلجة البي�شاء« وهما  وزوجة االأ

رتا ف������ي النهاية،  تمث������لن ال�شر. وقد ُدمِّ

�شخا�ض الذين يمثلِّون الخير.  وانت�شر االأ

اإن ثيمات من ه������ذا القبيل تجلب الثقة، 

فجميعنا يريد اأن يعتقد اأن الخير يتفوق، 

واأن ال�شر يلقى العقاب.

وفي حكايات »ال�شح������ر والتحويلت« 

يتج�شد ال�شراع بين الخير وال�شر ب�شفته 

ت�شاداً بين المظاهر ال�شطحية، وال�شمات 

ميرة الجميلة ترى  العميقة للطيب������ة. فاالأ

مير المخفية تحت القناع الكريه  طيبة االأ

أو ال�شفدع، اأو  أو الم�شح������ك للبهيم������ة، ا ا

مي������ر ي������رى الجمال تحت  الحم������ار..  واالأ

اللبا�������ض الق������ذر المهله������ل لل�شبية، وفي 

ميرة  حكايات اأخرى مثل بع�ض روايات »االأ

النائمة« يقع العالم كله تحت لعنة �شريرة، 

مقنَّعة ومخفية عن الروؤية الوا�شحة حتى 

ينت�شر الخير.

أي�شاً ثيم������ة »البح����ث«، الذي  هن������اك ا

أو الهوية ال�شائعة،  يتمركز حول ال�شعادة، ا

والذي يتابعه البطل بغية ا�شتعادة االن�شجام 

ف������ي الحياة. وال ينج������ح البطل في م�شعاه 

اإال بعد المحاوالت المتكررة، والكثير من 

حباء...  الم، واالنف�شال الطويل عن االأ االآ

أة، والكيا�شة،  وهو غالب������اً ما يُْظِهر الج������را

والت�شحية.
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خاتمة:

دب  يع������د الفولكلور قاع������دة لفهم االأ

ب�ش������ورة عامة، كم������ا اأن اأ�شوله ال�شفوية 

تجعل منه م�شدراً رائعاً ل�شرد الق�ش�ض 

والنم������و اللغ������وي، مم������ا يفت������ح طريق������اً 

بداع. للإ

طف������ال  للأ المفي������د  م������ن  كان  لذل������ك 

والمراهقين اأن يم�ش������وا ق�شطاً من وقتهم 

ف������ي قراءة بع�������ض روائعه، والت������درب على 

  - Lee Galda, Lawrence R. Sipe, Lauren A Liane, Bernice E. Cullinan, Literature and the 
child, 8th edition (2015), Wadsworth, cengage learning, U.S.

المرجع

اإعادة �شردها، وتلخي�شها، وتمثيلها باأ�شكال 

أدبية وفنية متنوعة. ا

اأ�شف اإلى ذلك اأن الفولكلور يوفر فر�شة 

لتعميق فهم تعدد الثقافات. فهو يعك�ض قيم 

آماله������ا ومخاوفها  العديد م������ن الثقافات وا

االعت������راف  طري������ق  وع������ن  ومعتقداته������ا. 

بالمو�شوعات التي تتردد في الفولكلور من 

جميع اأرجاء العالم ن�شتطيع اأن نبني ج�شراً 

للتفاهم بين ال�شعوب، واالرتقاء بها جميعاً.
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ديبة قمر كيالني. هذه �ل�سفحات هي جزء من بحث وجدناه بين �أور�ق �لأ

�أديبة وباحثة ورو�ئية �سورّية رحلت عن عالمنا في عام )2012م(.

❁

»جربان مت�صوف ع�صره« ❁

قمــــر كيـــــالني
❁ ❁

 جبران خليل جب������ران )1883-1931م( 

اماصاماصاماً، وكاتب ق�صة ق�صيرة،  ص، ور�ص، ور� اع������راصاع������راصاع������راً صكان �صكان �

ورواية، ومقالة.. باخت�صار كان فناناً متعدد 

المواهب.

هرة في صهرة في صهرة في  صديب من ال�صديب من ال� أ أو ا لم يتح لفنان ا

أتيح لجبران، وهذا بالتالي ما  اع�صره ما اع�صره ما ا

جعله مج������االً للبحث، والدر�س، والنقد، 

وتن������اول فنه ف������ي كثير م������ن الجوانب.. 

لكن ه������ذا الجانب الذي نطرحه هنا لم 

يتناوله اإال القل������ة.. نذكر منهم �صديقه 

ومعا�ص������ره )ميخائيل نعيم������ة(، كما اأن 

❁❁
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إلتي تو�صلن������ا �إلتي تو�صلن������ا �إليها هي  وجه������ة �لنظ������ر �

كد على وكد على وؤكد على  ولى حد ما بحي������ث نولى حد ما بحي������ث ن إجدي������دة �إجدي������دة �إ

�ن جب������ر�ن جب������ر�ن كان مت�صوفاً.. ولكن باتجاه  أ �

إو هو مت�صوف �إو هو مت�صوف �إنما بطريقته  أ ع�ص������ري، �

ياه وياه وؤياه �لخا�ص������ة �إلى �هلل،  ولخا�ص������ة، وبرولخا�ص������ة، وبر �

اني.صاني.صاني. صن�صن� و�لكون، و�لوجود �لإ

ب������اأن  ب������اائ������د  اائ������د  ب������ص ب������صائ������د  ائ������د  صل�صل� � �لعتق������اد  كان  إو�إو�إذ� 

�لمت�صوف في �لنتيج������ة هو �لذي ينتمي 

� جبر� جبر�ن هو  ال������ى مذهب �صوفي معين فال������ى مذهب �صوفي معين فاإنَّ �إ

إنتمى �إنتمى �إليه.  �لذي �بتدع مذهبه هذ� ث������م �

إو�إو�إذ� كان������ت �لتيار�ت �ل�صوفية قد تعطلت 

أو  أو �نقطعت عن و�قعنا �لحالي كتيار�ت � �

او دينية فاو دينية فاإنها لم تنقطع  أ �تجاهات فكرية �

أو فئات معينة من �لنا�س ظلو� �فر�فر�د � أ عند �

�لتر�لتر�ث �لروحي  مو�صولي������ن بها من خالل �

لولوؤلء..  ون من هون من ه �اني عامة.. وجب������ر�اني عامة.. وجب������ر� اني عامة.. وجب������رصاني عامة.. وجب������رص صن�صن� و�لإ

اف �صاف �صاف �إل������ى بثه �لحيوية فيه������ا و�ت�صاله  ص�ص� �أ

بها دعوة علني������ة.. ثورية جريئة وبمنتهى 

أر�د لها �أن تعم  امل �صامل �صامل � صلق������وة، وعلى نطاق �صلق������وة، وعلى نطاق � �

�نه �نه � في هذه �لناحية  أ ارية جمع������اء فكارية جمع������اء فكا رية جمع������اء فكصرية جمع������اء فكص صلب�صلب� �

�ت �ت � غد� مت�صوف ع�صره بمعطيات  بال������ذ�

جديدة هي من �صنعه، وبمنطلقات جديدة 

لولولً، وفكره �لثوري  هي خال�صة ثقافت������ه �أ

�لمتمرد ثانياً.

ثرة في هذه النزعة: عوامل موؤ

الهجرة: لم يكن لجبران يد في هجرته 

من وطنه لبن������ان اإلى اأمريكا.. كان �شغيراً 

اإذ هاج������ر وماتزال عيناه مبهورتين بجمال 

القرية اللبنانية )ب�ش������ري(.. فالقلب الذي 

أ يتفتح كان ال ي������زال مرهوناً بالوطن..  بدا

والوطن يتمزق بين الحروب، والمجاعات، 

والقهر، والفق������ر.. والمهجر موطن �شر�ض 

آلي������ة الح�شارة التي  طم������اع المادية، وا للأ

أنه غي������ر قادر على اأن  تنف������ي الروح. وبما ا

يق������ف في وجه ه������ذه الري������ح العاتية التي 

حملت �شفينته م������ن �شرق العالم اإلى غربه 

فم������ا كان علي������ه اإال الت�شليم به������ذا الواقع 

الجدي������د.. الت�شلي������م ولي�������ض اال�شت�شلم.. 

أو الر�شى. ذعان ولي�ض الر�شوخ، ا االإ

يم���ان بالق���در: والت�شلي������م ن������وع م������ن  الإ

يمان بالق������در.. واهلل هو الذي يقّدر وهو  االإ

ن�شان من هذا المنظور لي�ض  الذي يقرر.. واالإ

اإال ري�ش������ة في مهب الري������ح. واأر�ض النبوات 

لهية التي  رادة االإ مقترنة في ذهن جبران باالإ

ن�شان اإال  على.. وما اإرادة االإ �شمى واالأ هي االأ

قب�ض منه������ا لكن هذا لي�ض اإال دافعاً وحافزاً 

قانيم  رادة من خلل االأ لفه������م ماهية هذه االإ

�شلي������ة التي تجلت فيه������ا.. لي�ض اإال ثورة  االأ

للو�ش������ول اإل������ى حقيق������ة اهلل المن�شكبة في 

ن�شان خيراً، ومحبة، وازدهاراً. االإ
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أّله  مل: في عالم الح�شارة الذي ا خيبة الأ

ن�شان واأهمل ذاته ما اأعطى اهتماماً  ج�شد االإ

بالمكت�شف������ات، وَحج������ب الروحانيات. وقد 

بداأت هذه الخيبة عندما اكت�شف جبران اأن 

هذا العالم المتح�شر اإنما هو في الحقيقة 

متقهق������ر من حيث القي������م الروحية، والمثل 

أين من������ه عالم ال�شرق  خلقي������ة.. ا العلي������ا االأ

يم������ان.. المفعم بالمحبة،  الطافح بعطر االإ

أين  والتاآلف، والت�شامح، والخير، والتوا�شع؟ ا

هذا العال������م ال�شاخب المجنون حيث ي�شود 

ذان، وي�شد القلوب  لة في�ش������م االآ �شجيج االآ

آيات  ع������ن عالم ال�شكينة والهدوء حيث تنزل ا

الحكمة على قل������وب النا�ض كما الندى على 

مريكي  زهار؟ هل كان يريد لهذا العالَم االأ االأ

أم كان يح�شبه الجنة؟  اأن يكون مثالياً ا

ن�شان وما يملك  أ يت�شاءل: ما قيمة االإ ويبدا

أ تلك ال�شرخة..  اإذا لم يع�ض اإن�شانيته؟.. وتبدا

�شرخ������ة االحتجاج تتحول اإل������ى نداء، ثم اإلى 

دعوة �شاع������ر ال تلبث اأن ت�شب������ح ر�شالة نبي 

يب�شر بتعاليم جديدة في عالم جديد. وعندما 

يجد اأن م������ن ي�شمعونه قلة، ومن يتبعونه اأقل 

ينكفئ اإلى عالم الذات لي�شوغ مذهباً �شوفياً 

أو يطبقه  يوؤمن به، ويتحم�ض له كلياً، ويعي�شه ا

عل������ى نف�شه جزئي������اً وب�ش������كل ي�شطرب بين 

الحدة والقوة، وبين التراخي وال�شعف ح�شب 

ظروفه، ومراحل حياته.

ثقاف����ة عميق����ة و�شامل����ة: فجبران قد 

اطل������ع اإ�شافة اإل������ى كتب ال�شع������ر، واللغة، 

دب، والدي������ن عل������ى مذاهب ال�شوفية  واالأ

أ  مم ال�شالفة، وقرا واأعلمها، وخبر علوم االأ

الكتب المقد�شة بنظرته الخا�شة، وبروحه 

نبياء،  أ كذلك �شي������ر االأ الخا�شة، كم������ا قرا

ولياء، وال�شالحين، هذا  والقدي�شي������ن، واالأ

أنواع  اإ�شافة لم������ا اكت�شبه في المهجر من ا

العلوم والمع������ارف، وخا�ش������ة فيما يتعلق 

بالفل�شفة المادي������ة الحديثة. وكان لنيت�شه 

أثر كبير  في كتابه »هك����ذا تكلم زراد�ش����ت« ا

في تردده بي������ن االتجاهين: الت�شوف من 

رادة من جهة  ن�شاني باالإ جه������ة، والتفوق االإ

رادة  �شح يحتاج اإلى االإ اأخرى. وكلهما باالأ

لكن مظاهرها تختلف �شلباً واإيجاباً، وكان 

أنه اأعظم  قد قال عن كتاب »نيت�شه« هذا ا

ما عرفته كل الع�ش������ور.. ولعله تاأثر به اأو 

ح������اول تقليده في فكرة كتابي������ه »النبي«، 

و»المجنون«.

ون�شتطيع اأن ندل على معالم من ثقافة 

جب������ران: ثقافة ديني������ة م�شيحي������ة، ثقافة 

غربية �شرف، ثقافة تاريخية في ح�شارة 

المنطقة، وق������وف على �شخ�شيات واأعلم 

مث������ل: ابن خل������دون، المعري، اب������ن �شينا، 

المتنب������ي، ابن الفار�������ض »خ�شو�شاً«، اأبي 

نوا�ض، وغيرهم.
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اتجاه اأدبي: هي الرومان�شية التي كانت 

�شائ������دة في ع�شره ومنها انتقل اإلى النزعة 

ال�شوفية. وم������ع اأن الرومان�شية قد انتهت 

دب العربي اإال  ف������ي الغرب، ولم تكن في االأ

ملمح باهتة اأو خليطاً من اتجاهات اأخرى 

اإال اأن جب������ران كان ينحو بها منحى �شافياً 

ول������ى مما جعله  أق������رب اإل������ى انبثاقاتها االأ ا

عنيف������اً عاطفياً من جه������ة، حزيناً متعاطفاً 

مع الطبيعة من جهة اأخرى.

أراد جبران اأن يعود اإلى الطبيعة.. اإلى  ا

الفط������رة.. اإلى ال�شذاجة والبراءة كرد فعل 

مريكية. لقد خلّف  على عالم الح�شارة االأ

وراء ظه������ره لبنان المقت������رن في ذهنه بكل 

تلك المدلوالت، ولم يعد قادراً على الرجوع 

اإلي������ه.. فما عليه اإذن اإال اأن يعود بالخيال، 

وما �شبيله اإلى ذل������ك اإال الرومان�شية، وما 

أ�شع������اره في لبنان لتع������ُذب، وتقطر  كانت ا

�شغفاً وحنان������اً لوال هذه الغرب������ة. فالغاب 

نهار، وقمم  ي�شبح رمزاً، وال�شواق������ي، واالأ

الجب������ال المكللة بالثلج تغ������دو كلها محملة 

بمدلوالت جديدة، ويكت�شي كل �شيء حلًل 

نها من  لوؤلوؤية تقط������ر بندى الدموع ذلك الأ

�شنع الخيال.

ومن منطل������ق رومان�شي اأي�شاً هو تاأكيد 

الذات انتقل جبران اإلى المبالغة في تاأمل 

الطبيع������ة، والذوبان فيه������ا اأي اإلى نوع من 

ال�شوفي������ة جديد، وبمفهوم معا�شر جديد. 

اإنه������ا ال�شوفية التي ير�ش������م طريقها الحب 

ر�ض.. وهو الح������ب الب�شري  وتنبع م������ن االأ

الالهابط من ال�شماء.. واإنها ال�شوفية التي 

ن�شانية � ككل مذاهب  تخرج من ال������ذات االإ

ال�شوفي������ة � لت�شم������ل العالم كل������ه المادي، 

أو الروحي. والميتافيزيقي ا

وجبران وقع فيما وقع فيه ال�شوفيون 

أراد اأن تكون  قبله وهي ماأ�شاة اللغة فقد ا

له لغت������ه الخا�ش������ة، وتعابي������ره الخا�شة، 

أو باخت�شار اأدواته  ومفرداته الخا�ش������ة، ا

الفني������ة الخا�ش������ة فل������م يج������د اإال و�شائل 

التعبي������ر العادية، الم�شتعمل������ة والماألوفة 

فتم������رد على ما لم يعجب������ه منها، وانتقى 

ما اأعجب������ه، و�شحن ه������ذه الو�شائل بتلك 

الطاقة الروحية الخلقة حتى غدت �شيئاً 

لفاظ  فذاً. ولعله اأعر�ض عن كثير من االأ

أو يماثلها في  الف�شيحة اإلى ما يراد منها ا

نها  أو ماألوف الكلم ودارجه الأ العامي������ة، ا

أق������در على اأن تنقل ما يريد من  أيه ا في را

فكرة اأو عاطفة. 

ول������م تكن اللغة بالن�شبة اإليه اإال �شعرية.. 

ولم يتعامل معها اإال �شعرياً �شواء في الق�شة، 

أو النثر الفني.. وهذا طابع تركته  أو المقالة، ا ا

ب�شمات الرومان�شية، وا�شتطاع اأن ينفذ منه 

اإلى ال�شوفية.
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الح���ب عند جبران: الح������ب هو الو�شيلة 

للو�شول اإلى اهلل.. كل �شيء تجليات للحقيقة 

لهي������ة: ال�شج������رة، الماء، الغ������اب، الناي،  االإ

أة، البلبل، الخ...، الحب �شابق للمعرفة،  المرا

عظم..  وه������و الذي يو�ش������ل اإلى المب������دع االأ

عظم اأي الخالق.  المحور االأ

ول������ى هو الحب  والحب ف������ي مراحلة االأ

خر..  الب�ش������ري.. ح������ب الجن�ض للجن�������ض االآ

ه������ل والجماعة.. ح������ب الوطن، ثم  ح������ب االأ

ن�شانية الت������ي تقف اأمام الخالق  الع�شيرة االإ

وقد انتظمه������ا هذا الحب لتندمج بالحقيقة 

زلية وهي اهلل. االأ

وفي الحديث عن الح������ب الب�شري نجد 

آرائ������ه ال�شخ�شية وبين  جب������ران يمزج بي������ن ا

أولها الثقافة الم�شيحية  ثقافات������ه المتنوعة وا

النقية، فهو يخترق ال�شرائع كلها ال الم�شيحية 

فقط لي�شل اإلى بذورها فيفهمها كما زرعها 

الم�شيح بنف�شه: توا�شع������اً، وب�شاطة، وفقراً، 

ومحبة ال طقو�شاً وكنائ�ض، وتراتيل وتعازيم. 

اإنه يري������د اأن ينزع عنها ه������ذه الق�شور التي 

تحجرت مع الزم������ن حتى غدت على الرغم 

من بريقها ومل�شتها �شلبة.. كف�شل جوهر 

الدين وحقيقته عن النا�ض فهم اإذ يلم�شونها 

ال يعث������رون اإال على ال�شلب������ة اإال اإذا كانوا 

أما اإذا كانوا �شطحيين  ثائري������ن مثل جبران. ا

فيوؤخ������ذون بالمل�شة، والنعومة، ويظنون اأن 

هذا هو المق�شود بها. هذه الفل�شفة لي�شت 

بحاجة اإل������ى التفكير العميق بمقدار ما هي 

أة.. وجب������ران كان جريئاً  بحاجة اإل������ى الجرا

قطاعتي������ن: الديني������ة وال�شيا�شية.  أم������ام االإ ا

مثلة  كبر، واالأ الدينية اأخذت منه الحي������ز االأ

يراد نماذج  في موؤلفاته كثي������رة، وال حاجة الإ

ن تهجمه على الدين، ورجال الكني�شة  منها الأ

وتحجرها يتردد كثيراً في �شعره، وفي نثره. 

أي�شاً.  ولع������ل محور ق�ش�شه يدور حول ذلك ا

أراد جب������ران اأن يكون م�شيحي������اً اآخر عائداً  ا

نحو الم�شيح.. وه������ذه المبادئ معجونة مع 

دمه ال من خلل الم�شيحية فقط بل التراث 

الروحي ال�شرقي كله. 

أراد اأن يحطم  ن�ش������ان ا ن������ه يح������ب االإ والأ

هذه القواقع من حول������ه لي�شل اإلى الجوهر 

ال�شافي فيه.. الجوهر الذي ال يختلف بين 

فرد واآخر من خلل منظور طبقي »فالكاهن 

لي�ض اأف�شل في الروح من خادم الكني�شة، بل 

على العك�ض.. فيوحن������ا المجنون كان اأعمق 

اإح�شا�ش������اً دينياً م������ن كل من ف������ي الكني�شة، 

وا�شتطاع اأن يوؤثر على النا�ض«، ويخطئ من 

يظ������ن اأن هناك تناق�ش������اً بين موقف جبران 

ن�شان ومن تاأثره بفل�شفة القوة واإرادة  م������ن االإ

التف������وق عن������د )نيت�ش������ه(.. فهو يري������د لهذا 

أق������داره التي حكمت  ن�ش������ان اأن ي�ش������ارع ا االإ

عليه بال�شع������ف، والخنوع، والذل، واأن يكون 
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ن�شانية  )ال�شوبرمان( بعد اأن يح������رر ذاته االإ

ال ليطل������ق هذه الذات م������ن عقالها من اأجل 

الحياة المادية بل ليعود في�شهرها مع الذات 

الكلي������ة في ان�شج������ام الطبيع������ة وتناغمها.. 

يري������د ب�شرية تتيح لكل النا�ض اأن ياأكلوا، واأن 

أ�شرة واحدة لي�ض  يتمتع������وا بالحياة، ويكونوا ا

فيها غني اأو فقير، وال حاكم وذليل، اأو ظالم 

وم�شت�شعف. وفي ه������ذا فليتاأمل المتاأملون 

أو  في ملكوت اهلل.. ولي�شب������ح الم�شبحون.. ا

لي�ش������ِل الم�شلّون.. وقد يذوب������ون، ويغنون، 

أو ليع�ض منهم من  ويكون منهم المت�شوفون، ا

أبرياء من الخطيئة، ومن  يعي�ض على الفطرة ا

ال�ش������ر. والحرية عند جب������ران اأولى مراحل 

ن�شاني.. هذا الوعي الذي  تيقُّظ الوع������ي االإ

يت������درج من وعي الوج������ود اإلى مرحلة وحدة 

الوجود.

جب���ران والتجاه ال�شوفي: يلتقي جبران 

مع كبار المت�شوفة في نظرتهم اإلى الوجود 

واهلل، وه������و اإذ يحمل نظرية خا�شة به يبدو 

متاأثراً ببع�������ض منهم، وب�ش������كل خا�ض بابن 

الفار�������ض �شاحب نظرية »وح������دة ال�شهود« 

التي تتمثل في مظاهر الكون المتعددة »حال 

ذواق والمواجي������د«، وه������ي لي�شت الوحدة  االأ

التي يراه������ن عليها الفل�شف������ة، وال�شوفية 

المتفل�شف������ون، ولي�شت وحدة الوجه عند ابن 

عربي »اأي الوجود الواع���ي«، ولي�شت وحدة 

الحلج القائل بالحل������ول.. اإنَّها اتحاد العبد 

بربه. واالتحاد كما هو معلوم عند ال�شوفية 

ه������و النظري������ة القائلة ب������اأن اتح������اد الخالق 

والمخلوق اأمر ممكن، لكن المحافظين منهم 

على جوهر الدين يقولون اإّنه فناء للظواهر 

بدي.  في الحق الواحد االأ

وه������ذه الوحدة � وحدة ال�شهود � هي عند 

جبران كما عند »ابن الفار�ض« حالة نف�شية 

يمتزج فيها المحب بمحبوبه امتزاجاً كلياً.. 

أو  أداة الح������ب والمعرفة لي�ش������ت الحوا�ض، ا وا

العق������ل اإنما هي �شيء �ش������ام اأطلق عليه ا�شم 

أث������ر وا�شح من خلل  أو الروح، والتا النف�������ض ا

المو�شيقا »وجبران يوؤكد عل���ى فكرة الناي« 

نَّ المو�شيق������ا كما يقول اأفلطون ت�شود من 
الأ

خرين،  يبث نغماتها، ويوؤثر بها على عقول االآ

زدواج مع  أداة للإ أداة للتهذيب كما هي ا وهي ا

الروح الكلية اأي اهلل. كما واأن جبران يلتقي 

فلطوني لل�شهروردي،  مع نظرية الفي�ض االأ

ويظهر في ق�شيدته المواكب، وفي اإعجابه 

بق�شيدة النف�ض البن �شينا. ولعلنا ال ن�شتطيع 

نه �شرب من  اأن نحدد ينبوعاً �شوفياً واحداً الأ

نه  كل الينابي������ع، وال مظهراً �شوفياً واحداً الأ

بدا متعدد المظاهر، مختلف الجوانب. 

آراء خا�شة فيما يتعلق بالبعث  ولجبران ا

أيه  والع������ودة اإلى العالم م������رة اأخرى، وفي را

اأن الحياة قد تع������اد ولو بعد اأجيال. كذلك 
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فاإنَّ الجم������ال في نظر جب������ران -كما لدى 

المت�شوفة- �شبيل من اأو�شح ال�شبل ل�شلوك 

درب الخال������ق، والو�ش������ول اإل������ى الحقيق������ة 

لهي������ة. وال�شل�شلة مو�شول������ة بين الجمال  االإ

والح������ب.. بي������ن الطبيع������ة ومخلوقاته������ا.. 

وال�شبيل للف�شل بينها، بل على العك�ض البد 

دراك  م������ن احت�شانها، وفتح العيون عليها الإ

ال�شر الكامن فيها.

وف������ي الحديث عن الحب ال�شوفي عند 

خذ والرد، كما هو  جبران مجال وا�ش������ع للأ

أي�ش������اً، عن ماهية  الح������ال عند المت�شوفة ا

ه������ذا الحب: هل هو ب�ش������ري و�شيلًة.. اإلهي 

لهي؟ اأم هو  غاي������ًة؟ اأم هو ب�شري المعنى االإ

اإلهي متج������اوز الب�شري؟ جب������ران في هذه 

الناحية ل������م يكن مفهوماً ل������دى معا�شريه، 

أنه لي�ض  فهو اإذ يتغنى بالحب ال�شوفي يعلن ا

راهب������اً واأن له علق������ات »وبع�شها جن�شية« 

عندما كان يدر�ض الفن في باري�ض. وبع�شهم 

اتهمه باالزدواجية اإن ل������م نقل بالمراءاة.. 

فكيف يك������ون مت�شوفاً م������ن يقيم علقات 

غام�شة مع ن�شاء ينفقن عليه، ويتفانين في 

�شبيل������ه مثل »ماري ها�شكل«؟ ولم بالتالي ال 

يكون حبه ادعاء، وو�شوالً اإلى مرتبة اأعلى 

عند نف�شه وعن������د �شواه؟ وهل تكون ر�شائله 

العا�شقة اإلى »مي« التي لم يلتق بها اإال نوعاً 

من الت�شعيد لهذا الحب المتناق�ض؟.. اإال 

أن������ه ان�شرف عن الحب  نَّ جبران لم يدِع ا
أ ا

أو  أنه زاهد، ا بمفهومه الب�شري، ولم ي�شرح ا

راهب. وفي معر�ض دفاعنا عنه نقول: لعله 

أكثر المت�شوفة � اتخذ من الحب  � كما فعل ا

الب�شري �شلم������اً للرتقاء اإلى الروحي، ومن 

لهي. ولعل������ه اكت�شف ذاته التواقة اإلى  ثم االإ

العل من خ������لل انغما�شها في الح�شي�ض. 

يق������ول في »العا�شفة« عل������ى ل�شان محدثه: 

أنا بين خلقه،  »كان باإمكان������ي عب������ادة اهلل وا

ن العب������ادة ال ت�شتلزم الوح�شة، واالنفراد،  الأ

نني كنت  جد اهلل الأ أت������رك العالم الأ أنا لم ا وا

اأجده ف������ي بيت اأبي، وف������ي كل مكان اآخر، 

ن اأخلقي ال تنطبق  لكنني هجرت النا�ض الأ

على اأخلقهم«.

وفي نظرتنا اإلى مذهبه ال�شوفي البد 

أيه في المو�شيقا، والذي  من اأن نمر على را

آه المت�شوفة  ت�شابه اإل������ى حد كبير مع ما را

في الط������رب والغناء.. ولك������ن راأي جبران 

ن نظرته ال�شاملة  كان بمفهوم ع�ش������ري الأ

نَّ الحياة ان�شجام، 
أ اإلى الكون تنطلق م������ن ا

والطبيع������ة تناغم، والوجود ف������ي جزئياته 

اللمح������دودة واللمتناهي������ة كٌل موح������د. 

فالمو�شيقا عنده مرادفة لل�شلة.. و�شيلة 

أداة اإلهي������ة للتعبير عن  لبل������وغ الك�ش������ف.. ا

ر�ض وال�شماء.  الذات.. ج�شر ي�شل بين االأ

آراوؤه  وله مقالة في المو�شيقا تعتبر كتيباً، وا
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منث������ورة في �شع������ره ونثره، يق������ول: �شّبحوا 

الرب ب�ش������وت البوق، �شبح������وه بالمزامير 

وبالقيث������ارة، �شبحوه بالطب������ل وبالدفوف، 

رغن، �شبحوه ب�شوت  وتار وباالأ �شبحوه باالأ

ال�شن������وج، �شبح������وه ب�شن������وج التهليل، وكل 

ن�شمة فلت�شبح...« لكنه اختار الناي رمزاً، 

واأحبه �شعاراً للحب.. للمعرفة.. للحكمة.. 

ولكل ك�شف و�شل اإليه.

اأع����������ط����������ن����������ي ال������������ن������������اي وغ��������ن 

ودواء داء  وان���������������������������������س 

اإن������������م������������ا ال���������ن���������ا����������س ������س�����ط�����ور 

ك����������ت����������ب����������ت ل������������ك������������ن ب���������م���������اء

وجبران �شعر ب������اأن جوهر نف�شه لم يكن 

غي������ر �شطر من �شعلة متقدة ف�شلها اهلل عن 

ذات������ه قبل انق�شاء الدهر، فيقول: »و�شبحت 

ف������ي ف�ش������اء اللنهاي������ة، وطرت ف������ي عالم 

على،  الخي������ال، واقتربت من دائ������رة النور االأ

أنا �شجين المادة«. وها ا

جبران في »النبي«: 

جبران في النبي مت�شوف.. يحمل لوائح 

أ�ش������رار ت�شوف������ه.. ومكنونات  ك�شوفات������ه.. وا

تجربت������ه ليعلنها للعال������م. �شحيح اأن جبران 

أنه  اخت������ار هذا العن������وان لكتاب������ه، و�شحيح ا

������ه بالم�شي������ح، واأطلق عل������ى نف�شه ا�شم  ت�شبَّ

أيها  »الم�شطفى«، و�شمح للنا�ض باأن ينادوه: ا

المعل������م، لكنه في الحقيقة ل������م يتناول اأمور 

نبياء، بل  أ�شا�ش������اً كما فعل االأ الدين والدنيا ا

تناول »مقوالت« هي ثمار الحقائق، وقطاف 

الطرائ������ق. تحدث عن المحب������ة، والجمال، 

والفرح والترح، والحري������ة، ومعرفة النف�ض، 

زمات، والخير، وال�شر، وال�شلة،  لم، واالأ واالأ

واللذة، والموت كما يتحدث المت�شوفون عن 

�شي������اء وعمقها كما تبدت له، وكما  جوهر االأ

عرفه������ا.. وحتى عندما تن������اول مو�شوعات 

أو دنيوية كالغذاء، والك�شاء، والم�شاكن،  دينية، ا

دي������ان، وال�شرائع اإنما  والبي������ع، وال�شراء، واالأ

تناولها في هذا المنحى وفي هذا االتجاه.

اإنَّ جبران في »النب������ي« هو الذي ي�شاأل، 

وهو ال������ذي يجي������ب، والذين يري������د لهم اأن 

يق������روؤوا »نبيه« ه������ذا عليه������م اأن يكونوا قد 

أ�شئلته  أ�شرار مذهب������ه ال�شوفي. وما ا فهموا ا

أ�شلوٌب اتخذه في حواره العميق  واأجوبته اإال ا

مع الذات، لكنه ح������وار ب�شوت عاٍل يخترق 

�شماع، ويمزق الحجب، وي�شجل ل�شاحبه  االأ

جيال. ا�شماً خالداً على االأ

مثلة لو �شئن������ا كثيرة في »النبي« كلها  واالأ

تنب������ع من مذهبه ال�شوف������ي.. كلها ت�شب في 

بحر اأفقه ال�شوفي.. و»النبي« نف�شه كما عّرفه 

في مطلع الكت������اب هو: الذي كان فجر ذاته، 

أيام كاآبته طويلة �شمن جدرانها،  والذي كانت ا

واأطول منها ليالي وحدته وانفراده. 
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جبران في »المجنون«:

������ا جب������ران ف������ي »المجن������ون« فهو  مَّ
أ ا

لي�ض مت�شوفاً فقط ب������ل دروي�شاً متجوالً 

أ�شاطير،  ي�شير وف������ي جعبته ق�ش�������ض، وا

وحكاي������ات، وخرافات ينثرها على النا�ض 

�شتار وقعت بين������ه وبينهم. يقول  بينما االأ

في المقدمة: »كيف �شرت مجنوناً: هذه 

ي������ام قبل ميلد  ق�شت������ي.. في قدي������م االأ

لهة نه�شت من نوم عميق  كثيرين م������ن االآ

فوجدت اأن جمي������ع براقعي قد �شرقت.. 

البراقع ال�شبعة التي حكتها، وتقنعت بها 

ر�ض، فرك�شت  يام ال�شب������ع على االأ في االأ

�شافر الوجه في ال�شوارع المزدحمة بالنا�ض 

�شارخاً: الل�شو�ض.. الل�شو�ض.. الل�شو�ض 

الرج������ال والن�شاء،  الملعي������ن. ف�شحك 

وهرب بع�شهم من������ي اإلى بيوتهم خائفين 

مذعوري������ن. وعندما بلغت �شاحة المدينة 

اإذا بفتى ق������د انت�شب على اأحد ال�شطوح 

أيها  و�شرخ قائًل: اإنَّ هذا الرجل مجنون ا

راه حتى  النا�ض. وما اإن رفع������ت نظري الأ

ول مرة  قبل������ت ال�شم�ض وجهي الع������اري الأ

فالتهبت نف�شي بمحبة ال�شم�ض، ولم اأعد 

أنا في غيبوبة  بحاجة اإلى براقعي، وكاأنما ا

�شرخت قائًل: مباركون.. مباركون اأولئك 

الل�شو�ض الذين �شرقوا براقعي.

وهكذا �شرت مجنوناً.....«.

لهي.. والجنون  فال�شم�ض رم������ز للنور االإ

رم������ز للك�شف عن الحقيقة.. والر�شى بهذا 

الجنون نوع من الغبطة ال�شماوية تنزل على 

العب������د عندما تنك�شف الحج������ب بينه وبين 

ألي�ض هذا من �شم������ات الدراوي�ض  خالق������ه. ا

اأحب������اء اهلل الذين يقولون م������ا يرونه بعيون 

قلوبه������م ال بالعيون التي ي������رى بها النا�ض؟ 

ألي�������ض في هذا كما قال جب������ران: الحرية،  ا

والنجاة معاً؟.. حرية االنفراد، والنجاة من 

دراك  اأن يدرك النا�������ض كيانه، وفي هذا االإ

نوع من اال�شتعباد.

أ به جب������ران في »المجنون«  واأول م������ا بدا

مقالته بعنوان: »اهلل«، وفيها يقول: »عندما 

ول مرة �شعدت  ارتع�شت �شفتاي بالنط������ق الأ

اإلى الجب������ل المقد�ض، ونادي������ت اهلل قائًل: 

اإنن������ي اأعبدك ي������ا ربي.. م�شيئت������ك الخفية 

�شريعتي.. و�شاأظل خا�شع������اً لك من �شحابة 

الحي������اة. فل������م يجبني اهلل بل م������ر كعا�شفة 

هوجاء، واختفى عن ناظري. وبعد األف �شنة 

�شعدت ثانية اإلى الجبل المقد�ض، وخاطبت 

أة  م�ض امرا اهلل قائ������ًل: راأيت في م�ش������اء االأ

جال�ش������ة على درجات الهي������كل، وكان جال�شاً 

خر عن  معها رج������لن واحد عن يمينها، واالآ

ي�شارها ينظران اإليها، وقد الحظت متعجباً 

اأن وجنتها اليمنى كانت �شاحبة، واأن وجنتها 

الي�شرى كانت موردة«.
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وهناك �شوؤال: ه������ل كان جبران يبتدع، 

أ�شاطيره  ويختل������ق ق�ش�ش������ه الق�شي������رة، وا

أف������كاره؟.. كان ال�شك  العجيب������ة ليحّمله������ا ا

يفعل.. لكنه اأخذ �شف������ة ما، من موقع ما، 

كاأنما يقول للنا�ض: خذوا الحكمة من اأفواه 

المجانين.

وهكذا.. وبعد ه������ذا العر�ض ن�شتطيع اأن 

نقول من وجهة نظ������ر �شوفية اأن جبران كان 

مت�شوف ع�شره بمعنى معا�شر لهذا الت�شوف 

علم������اً باأننا تناولن������ا ت�شوفه تن������اوالً اإجمالياً 

التف�شيلياً، وحاولنا اأن نلم �شتات مبعثرة من 

هنا وهناك لن�شوغ منها عقداً جديداً تطوق 

جيال عنق جبران عاماً بعد عام.  به االأ

اأكيد اأن جبران ثائر.. واأن ثورته هي على 

قيم الروح المهترئة المتداعية تحت �شقوف 

هياكل المعة براق������ة اأ�شبح عليهم � كما كان 

عليه � اأن يجعلوها قيم������اً ن�شرة متاألقة ولو 

طلق. كانت دون هياكل على االإ

أو  وليكن لكل ما �شاء من دين اأو مذهب ا

طائفة.. المهم اأن يجد اهلل في اأعماقه.
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�أديب وناقد. ❁

 بني �شوقي ودرايدن...

د.اإبراهيم محمود ال�صغير

❁

العبقري������ة لي�������س لها وط������ن معروف، 

والمكان معين، وال زمان محدد، والحدود 

تمنعه������ا م������ن الم�ض������ي والتق������دم في كل 

الماطرة،  الماطرة، ضحاب������ة  الماطرة، ضحاب������ة  حاب������ة  كال� كال�ضه������ا  ضه������ا  كال�نَّ كال�نه������ا  ه������ا  اإ االتجاهات. 

إن تمطر. ف�إن تمطر. ف�إذا  أ ا �ء اهلل له�ء اهلل له� �تمطر حيث ي�ش�تمطر حيث ي�ش�

ر�������ض، وانت�شر  ت الأ ت الرت الرَّ رشرش شمط������رت اخ�شمط������رت اخ� أ ا �م�م�

�، وفي كل مك�، وفي كل مك�ن ت�شرق  �له�له� لهولهْو و وحو وَح �الخير فيه�الخير فيه�

�. هك������ذا ك�. هك������ذا ك�نت العبقرية في  ضعليه ال�شم�ضعليه ال�شم�ض
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ن وهكذا �ستظل  ي، وهكذا وهي السي، وهكذا وهي السي، وهكذا وهي الآ سالما�سالما�

اء اهلل. م������ن العبقريات ما يحيا ساء اهلل. م������ن العبقريات ما يحيا ساء اهلل. م������ن العبقريات ما يحيا  سلى ما�سلى ما� اإ

ويزهر ويملأ الحياة بهجة و�سروراً، ومنها 

اياياأخذ  لوان، ولوان، ول م������ا يذبل ويم������وت قب������ل الأ

من سمن سمن  سدوره الحقيق������ي في الحي������اة. ومن �سدوره الحقيق������ي في الحي������اة. ومن �

ددها، سددها، سددها،  سهذه العبقري������ات، التي نح������ن ب�سهذه العبقري������ات، التي نح������ن ب�

ل طويل طويًل تا وستا وستا واأزهرت������ا ردحاً سعبقريت������ان عا�سعبقريت������ان عا�

اعر ساعر ساعر  سولى هي ال�سولى هي ال� من الزم������ن. العبقرية الأ

وقي«، والعبقري������ة الثانية هي سوقي«، والعبقري������ة الثانية هي سوقي«، والعبقري������ة الثانية هي  سحم������د �سحم������د � »اأ

اعر »جون درايدن«.ساعر »جون درايدن«.ساعر »جون درايدن«. سال�سال�

رق، والثاني من الغرب، سرق، والثاني من الغرب، سرق، والثاني من الغرب،  سول م������ن ال�سول م������ن ال� الأ

أنهما يختلف������ان في المكان والزمان،  ومع ا

وقي في القاه������رة، في حي سوقي في القاه������رة، في حي سوقي في القاه������رة، في حي  سحيث ول������د �سحيث ول������د �

يدعى الحنفي عام )1868م(،

وتوفي فيها عام )1932م(. بينما ولد 

غيرة م������ن مقاطعة سغيرة م������ن مقاطعة سغيرة م������ن مقاطعة  سدرايدن ف������ي قرية �سدرايدن ف������ي قرية �

اإنكلت������را عام )1631م(  نورثهامبتون في 

أنهما  ا وتوفي في لندن عام )1700م(. اإل

ابه������ان في سابه������ان في سابه������ان في اأمور كثيرة جمعت بينهما،  سيت�سيت�

�سنح������اول اأن نذكره������ا بالترتي������ب ح�سب 

ماتواف������ر لدين������ا من معلوم������ات حولهما. 

ت فيه ������رت فيه ������َرت فيه  ������رث������رثُ ث������ا ف������ي زمن كث������ا ف������ي زمن َك ������ا ف������ي زمن كس������ا ف������ي زمن كس سهم������ا عا�سهم������ا عا� لفكلفكل

اكل، ساكل، ساكل،  والم� والم�س�سي  س�سي  والماآ والحروب  والماالحوادث  والحروب  االحوادث 

وق������د انطب������ع كل ذل������ك ف������ي اإبداعهما 

وقي سوقي سوقي  سع������ري والم�سرحي والنث������ري. ف�سع������ري والم�سرحي والنث������ري. ف� ع������ري والم�سرحي والنث������ري. ف�سع������ري والم�سرحي والنث������ري. ف�س سال�سال�

لر خلر خللها محط  ر خسر خس سعا�ش في فترة كانت م�سعا�ش في فترة كانت م�

اأطم������اع تركيا وفرن�شا واإنكلترا، مما حدا 

آنذاك،  باإ�شماعي������ل با�ش������ا، والي م�ش������ر ا

ال�شت�ش������دار الفرمان ال������ذي ا�شتقلَّ فيه 

ب������اإدارة الدولة، وبالت�شريع له������ا، وباإن�شاء 

جي�ض يقوم بحاجاته������ا ومطامعها، ولكن 

اإنكلترا وفرن�شا حطمتا اآماله وق�شتا عليه 

با�شم ديون م�شر، ودفعتا تركيا اإلى خلعه. 

مور باحت������لل اإنكلترا لم�شر،  وانتهت االأ

بعد الث������ورة العرابية. وقد نكثت اإنكلترا، 

بعد االحت������لل، بكل وعوده������ا بالجلء، 

وا�شتلم بع������د اإ�شماعيل با�ش������ا، الخديوي 

آنذاك  توفي������ق ُحْكَم م�ش������ر. وكان �شوقي ا

أنه������ى درا�شته في فرن�ش������ا، والتحق  ق������د ا

بق�شر الخديوي توفي������ق، ثم بق�شر ابنه 

عبا�������ض. فلما ُخِلَع الخدي������وي عبا�ض عن 

حك������م م�ش������ر، وقامت الح������رب العالمية 

 �شوقي، نتيجة 
َ
ولى عام )1914م(، نُِفي االأ

لذلك اإلى اإ�شبانيا. ولم يعد اإلى م�شر اإالَّ 

ع������ام )1920م(. لقد �شهد �شوقي كل هذه 

حداث وعا�شر الثورة العرابية، و�شاهد  االأ

نكليزي لم�ش������ر، وكابد اآالم  االحتلل االإ

الغربة والنفي في اإ�شبانيا. و�شاهد �شراع 

ح������زاب الم�شرية للو�شول اإلى الحكم.  االأ

ث������م عا�ش������ر اليقظ������ة الوطني������ة بزعامة 

م�شطف������ى كامل ومحم������د فريد، فان�شم 

اإليها واآزرها ب�شع������ره. كما �شاهد ويلت 
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اال�شتعم������ار الغرب������ي في الب������لد العربية 

أث������ر بها كثي������راً، وحاول  �شلمي������ة وتا واالإ

م�شاعدته������ا ب�شع������ره مثلم������ا كان ي�شاعد 

أبناء وطنه في م�شر. وكان على  وي�شاند ا

�شلة قديمة ووثيقة ب�شعد زغلول، والذي 

ح������ه ع�شواً بمجل�ض ال�شيوخ عن دائرة  ر�شَّ

�شين������اء. وقد بقي بمجل�ض ال�شيوخ اإلى اأن 

وافته المنية عام )1932م(.

اإنكلترا،  ������ا ع�شر دراي������دن ف������ي  مَّ
أ ا

وخا�شة الن�شف الثاني من القرن ال�شابع 

حداث تتوالى ب�شكل  ع�شر، فقد كانت االأ

�شيِّئ وموؤل������م. فعندما ع������ادت الملكية 

عام )1660م(. بمج������يء الملك ت�شارلز 

الثان������ي من المنف������ى لي�شتل������م العر�ض، 

وذهاب اأخيه جيم�ض الثاني من العر�ض 

حداث ما بين  اإلى المنفى، تظهر لنا االأ

عامي )1660-1688م( �شتيوارتياً �شاخراً، 

و�شتيوارتياً متع�شباً، وهما يمهدان لنهاية 

�شللة �شتي������وارت الحاكم������ة، وقد اأق�شت 

الث������ورة المجيدة ع������ام )1688م( ملكاً كان 

يحاول اأن يمار�ض دور الملك القوي تماماً، 

مور، وهي  أ ت�شوية للأ وبعد ذلك التاريخ تبدا

ت�شوية بين االتجاه الجمهوري المتع�شب 

المتع�ش������ب  واالتج������اه  للبيوريتانيي������ن، 

خوين �شتيوارت �شيِّئَي الطالع، اأحدثت  للأ

ملكية محدودة، ونظام������اً برلمانياً يتجه 

ببطء نحو الديمقراطية الحقيقية. وقد 

حداث والتناق�شات اإلى  اأدت كل هذه االأ

حرب اأهلية واإلى الحكم القا�شي لحكومة 

الكومنولث.

وقد ظه������ر درايدن في دائ������رة ال�شوء 

عام )1658م(، عندم������ا كتب ق�شيدة رثاء 

عبَّر فيها عن حزن������ه على وفاة كرومويل. 

وف������ي عام )1660م( كت������ب ق�شيدة اأخرى 

ب فيه������ا بعودة المل������ك ت�شارلز الثاني  رحَّ

من المنفى واأعل������ن والءه له. وحدث عام 

)1666م( الطاعون، وحريق لندن العظيم، 

�شط������ول الهولندي، وقد  والن�ش������ر على االأ

�شج������ل دراي������دن كل ذلك ف������ي كتابه )�شنة 

ل درايدن اإلى الكاثوليكية  العجائب(. وتحوَّ

في ال�شنة نف�شه������ا التي جل�ض فيها الملك 

جيم�ض الثاني عل������ى العر�ض، والذي حوَّل 

اإنكلترا مرة ثانية اإلى دولة كاثوليكية واأدى 

تحوله ه������ذا، واأحداث ثورة عام )1688م( 

اإلى فقدانه العديد من المنا�شب. وقد ظل 

ثابت������اً على اإيمانه عل������ى الرغم من مجيء 

ملك بروت�شتانتي. وق������د عانى الكثير من 

الم�شقات اآخر �شني حياته، والتي ق�شاها 

قدمين  عمال بع�������ض االأ ف������ي الترجم������ة الأ

الم�شهورين.

وقد تلق������ى كل من �شوق������ي ودرايدن، 

تعليماً ممي������زاً. ف�شوقي در�ض في طفولته 
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ف������ي مكتب )ال�شيخ �شال������ح( في القاهرة، 

آنية. ثم انتقل اإلى المدر�شة  وهو مدر�شة قرا

الخديوي������ة، ولعله������ا المدر�ش������ة المعروفة 

بالمبتديان. وبعده������ا التحق بالتجهيزية، 

حت������ى اإذا بلغ ال�شاد�ش������ة ع�شرة من عمره 

أن�شئ ق�شم  التح������ق بكلية الحقوق. فلم������ا ا

الترجم������ة في الكلية انقل������ب اإليه بعد اأن 

أنه������ى ال�شنة الثانية من درو�شه القانونية.  ا

أنه������ى �شوقي درا�شت������ه في ق�شم  وعندما ا

أوف������ده الخديوي  الترجمة بع������د �شنتين، ا

توفيق �شن������ة )1887م( اإلى فرن�شا ليدر�ض 

دب. فق�ش������ى هن������اك ثلث  القان������ون واالأ

�شن������وات بين باري�������ض ومونبليه اأكمل فيها 

درا�شته وعاد اإلى م�ش������ر �شنة )1891م(، 

������ن رئي�شاً للقلم الفرنج������ي في ديوان  فعيَّ

الخديوي عبا�ض حلمي.

������ا دري������دان فق������د در�������ض اأوالً في  مَّ
أ ا

بلدت������ه الريفي������ة ال�شغيرة ف������ي مقاطعة 

)نورثهامبت������ون(.  وف������ي ع������ام )1644م( 

التحق بمدر�شة و�شت وين�شتر، وتلقى فيها 

ل منطلقاً لعلقة  تعليم������اً كل�شيكياً، �ش������كَّ

دب الكل�شيكي واأدت  قوية ربطت������ه ب������االأ

فيما بعد اإل������ى قيامه بترجمة عيون هذا 

نكليزية. ثم دخل بعدها  دب اإلى اللغة االإ االأ

كلية اللهوت ف������ي جامعة كامبردج عام 

)1650م( وتخرج منها عام )1654م(.

مور المده�شة، واللفتة للنظر،  ومن االأ

اأن �شوقي ودرايدن اأ�شبحا �شاعرين للبلط 

الملكي كل في بلده. ف�شوقي اأ�شبح �شاعراً 

ف������ي ب������لط الخديويي������ن، منذ تخ������رج من 

الجامع������ة في فرن�شا ورجوع������ه اإلى م�شر، 

ليعين موظفاً في ق�شر الخديوي، وليمدح 

آل اإ�شماعيل، وهو الذي يقول: ا

اإ����س���م���اع���ي���ال اآل  ف���ي���ك���م  ال���م���ل���ك 

ال���ن���ي���ال  ي����ظ����ل  ب���ي���ت���ك���م  زال  ل 

أنه رثا كرومويل  ا درايدن، فقد ذكرنا ا مَّ
أ ا

ف������ي البداية عام )1658م(، ثم كتب ق�شيدة 

������ب فيها بعودة الملكي������ة اإلى اإنكلترا عام  رحَّ

)1660م( وبرج������وع المل������ك ت�شارل������ز اإل������ى 

العر�ض. وقد كتب م�شرحية )�شنة العجائب( 

�شن������ة )1666م(، وهي التي اأدت اإلى ت�شميته 

�شاعراً للبلط الملكي عام )1670م(.

نَّ ال�شعر كان �شيئاً فطرياً لدى 
أ ويبدو ا

�شوقي ودرايدن معاً ومع اأن درا�شة �شوقي 

كان������ت القان������ون اإال اأن ميول������ه ال�شعرية 

ق������وى بحيث ا�شتهر بها  دبية كانت االأ واالأ

أب������داً، بل اإّن: كثيراً  ول������م ي�شتهر بالقانون ا

م������ن النا�������ض ال يعرف������ون اأن �شوقي در�ض 

القانون. وكذلك درايدن، در�ض اللهوت 

أديباً و�شاعراً  أنه ُعِرَف ا في الجامع������ة اإالَّ ا

وناق������داً، اأكثر مما ع������رف الهوتياً ورجل 

دب غلبا عليه، وقد  نَّ ال�شعر واالأ
دي������ن، الأ
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نَّ 
أ يفاج������اأ كثير من النا�ض عندما يعرفون ا

درايدن در�ض اللهوت.

أنهم������ا، اأي �شوقي ودرايدن  وال عجب ا

ق������د احتل مكانة مرموقة في عالم ال�شعر 

دب، واأ�شب������ح كل منهم������ا علم������اً م������ن  واالأ

نهما  ع������لم الم�شهورة في بلديهم������ا، الأ االأ

دب،  كانا رائدين ومجددين في ال�شعر واالأ

ويمك������ن اأن نطلق عل������ى ع�شريهما ع�شر 

�شوق������ي وع�شر درايدن. بل اإنَّ �شوقي منح 

جماع لق������ب »اأمير ال�شعراء« كما منح  وباالإ

نكليزي«، كما  درايدن لقب »اأب النث������ر االإ

أ�شهر النق������اد ال�شخ�شيين في تاريخ  يع������د ا

دب ال�شاخ������ر. ف�شوق������ي اأكمل الطريق  االأ

أه »محمود �شامي البارودي« في  الذي ب������دا

أع������اد للق�شيدة  تجدي������د ال�شعر العربي، وا

العربي������ة، ف������ي الع�شر الحدي������ث، رونقها 

و�شياغتها وح�شن ديباجتها، واأعاد لها ما 

افتقدته من متانة الحبك، وعذوبة اللغة، 

يقاع، بحيث اأخرجها  وانتعا�ض الجر�ض واالإ

من �شباتها الطوي������ل وحررها من التكلف، 

ألب�شها ثوباً م������ن ن�شجه الخا�ض، وتحرر  وا

�شف������اف والتره������ل والح�شو. وهي  م������ن االإ

اأمرا�������ض تعان������ي منها الق�شي������دة العربية 

ب�شكل ع������ام. كما ط������رق موا�شيع جديدة 

واقعية في ال�شيا�شة واالجتماع واالقت�شاد 

والعلم والثقافة، والتي تم�ض حياة النا�ض. 

ول في كتابة الم�شرحية  كما كان الرائد االأ

نا�شيد وق�ش�ض  ال�شعرية الكاملة، وفي االأ

طفال وغيرها.  االأ

ا جون دراي������دن فهو ا�شم اأول عظيم  مَّ
أ ا

بي������ن الجدد، كم������ا كان ج������ون ميلتون اآخر 

نَّ ميلتون 
أ ا�شم عظي������م بين القدم������اء. اإال ا

كان ب�شعره بمعزل عن ع�ش������ره، م�شتغرقاً 

�شطورة والدين. بينما درايدن يحدد  في االأ

هويته ب�شورة ر�شمية، ويعتبر نف�شه ب�شورة 

حداث الهامة  ما موؤرخاً لع�شره، يعك�ض االأ

في حياته من خلل كتاباته، التي كانت لها 

علق������ة بتحوله اإلى ال�شيا�شة والدين. وتقع 

اأعظ������م م�شاهماته في مجال������ي ال�شخرية 

������ا كناقد اأدبي فق������د كان نقده  مَّ
أ والنق������د. ا

مليئاً بالقوة، الذعاً ومفهوماً. د�شن ع�شراً 

من »النثر والعقلنية« كما قال عنه »ماثيو 

آرنول������د«. وقد كان������ت مقاالت������ه العديدة،  ا

ومقدماته دقيقة فكرياً ومرتبة بعناية. اإنها 

أ�شلوبها النث������ري، وفي اأفكارها  نماذج في ا

اأي�شاً. هذه القطع ه������ي اأول كمية معقولة 

نكليزية. وقد ح�شل  دبي في االإ في النقد االأ

على مركزه كقائ������د بجدارة في ع�شر كان 

يقدر ال�شنعة والقوة والتفكير الر�شين.

آثارهما،  عمال ال�شاعرين وا والمتتبع الأ

أنهم������ا كل�شيكيان تمام������اً، بمعنى  ا يجد 

قدمي������ن وتاأثرا  أ�شل������وب االأ أنهم������ا اتبعا ا ا
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أنه  به������م. فهذا �شوقي، عل������ى الرغم من ا

مج������دد في ال�شع������ر العربي، كم������ا ذكرنا 

أنه ظل في ال�شكل يتبع العمود  �شابقاً، اإال ا

غرا�ض  ال�شعري المعروف، ويم�شي وفق االأ

ال�شعري������ة الماألوفة من مدح ورثاء وغزل 

وو�شف وغيرها. 

كم������ا اعتمد في لغت������ه ال�شعرية، لي�ض 

على الكلم������ات الماألوفة فح�شب، بل على 

لفاظ الت������ي ن�شيها  بع������ث القديم م������ن االأ

لفاظ  النا�������ض، مح������اوالً اأن يبعث ف������ي االأ

القديمة روحاً تكفل حياتها في الحا�شر، 

وتكون و�شيلة من و�شائ������ل التجديد. كما 

أث������ر بال�شع������راء القدام������ى، وم�شى على  تا

أ�شلوبه������م، ب������ل وعار�شهم ف������ي كثير من  ا

الق�شائد، وم�شى على منوالهم، كما فعل 

ب�شيني������ة البحت������ري، ونونية اب������ن زيدون، 

أنه لم يكن  وبردة البو�شيري وغيرهم. اإال ا

قدمين  �شل عن ال�شعراء االأ �شورة طبق االأ

أ�شلوباً خا�شاً به، بحيث  واإنما اتخذ لنف�شه ا

ظلت �شخ�شيته هي ال�شمة الرئي�شية في 

�شعره واأدبه. 

ا درايدن، وفي مقالة حول الهجاء،  مَّ
أ ا

ومقال������ة حول ال�شع������ر الدرام������ي، فاإن 

فل�شفته تظهر بو�شوح. وهو يعتبر نف�شه 

دب هو اإعطاء  كل�شيكياً. واأن هدف االأ

�شورة عن الحقيقة، ولمحاكاة الطبيعة 

على طريقة الرومان واليونان القدماء. 

والقدم������اء ه������م اأف�شل النم������اذج. ومن 

�شمن للمبتدئ اأن يقلدهم.  ف�شل واالأ االأ

دب اأن ير�ش������ى اأوالً بالمنطق،  وعلى االأ

وعليه اأن يتبع القواعد، والقواعد التي 

ن�شاء الدرامي تعود  أر�شاها دراي������دن للإ ا

اإلى »ب������ن جون�شن« ف������ي اإ�شرارها على 

الوح������دات. وبما اأن ال�شعر غير المقفى 

يوح������ي بالفو�ش������ى، فاإن دراي������دن اأ�شر 

على القافية حتى في الدراما. ونظرية 

دب نظرية متح�شرة،  درايدن ح������ول االأ

طوار،  اإذ لي�ض فيه������ا مجال لغراب������ة االأ

وللكثي������ر من الفردية، بل تريد ان�شجاماً 

مع مقايي�ض الع�شر. 

وال�شع������ر لدى �شوقي ودرايدن هو �شعر 

جمي������ل وق������وي، يعتمد العق������ل والمنطق، 

ويجاري الواقع ب������كل تف�شيلته، ويعك�ض 

�شخ�شية ال�شاعر على المجتمع، والمجتمع 

على ال�شاعر. لذلك ف������اإن �شعرهما يعتبر 

�شجًل يومياً وتاأريخاً للحوادث التي جرت 

ف������ي ع�ش������ر كل منهم������ا، وله������ذا نجد اأن 

�شعرهما مليء بق�شائ������د المدح، والرثاء، 

ليم������ة كحريق لندن  وو�ش������ف الحوادث االأ

عند درايدن، وزل������زال طوكيو عند �شوقي 

وكذلك ق�شائ������د المنا�شبات واالحتفاالت 

وغيرها. ومع هذا فاإنن������ا، بالوقت نف�شه، 
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نج������د ف������ي �شعرهم������ا الرق������ة والجمال، 

������اذ الرائ������ع، والعاطف������ة  خَّ �شل������وب االأ واالأ

ال�شادقة، والم�شاع������ر الح�شا�شة والخيال 

المجنح، وكذل������ك الو�شف الرائع للطبيعة 

ن�شاني������ة، ب������ل ونج������د في  والم�شاع������ر االإ

�شعرهم������ا قطعاً غنائية مليئ������ة بالمو�شيقا 

العذبة، التي تاأ�شر الروح، وت�شتميل القلب، 

مر بها اأن  وتنع�ض الجوارح، حتى و�شل االأ

لّحنها الملحنون الكبار، وغناها المطربون 

الم�شه������ورون، كم������ا فع������ل عب������د الوهاب 

وال�شنباط������ي وغيرهم������ا ببع�������ض ق�شائد 

�شوق������ي ومنها: يا ج������ارة ال������وادي، و�شلوا 

قلب������ي، ونهج البردة وغيرها، والتي غناها 

أم كلثوم. وكذلك  أ�شه������ر المطربين ومنهم ا ا

�شعر دراي������دن الغنائي ال�شرف، وهو كثير 

ومتعدد، والذي تقف فيه ماآثره في القمة. 

وق�شيدته »اأغنية لعيد القدي�شة �شي�شيليا« 

ألك�شن������در« تمّجدان قوة  وق�شي������دة »عيد ا

بيات التي تتطلب خلفية  المو�شيق������ا في االأ

ولى في  مو�شيقية، وقد لّحنت الق�شيدة االأ

الحقيق������ة ب�شورة رائعة م������ن قبل »هنري 

بير�شل« في الق������رن ال�شابع ع�شر. ولّحنت 

االثنتان اأي�شاً من قبل »هاندل« في القرن 

الثامن ع�شر.

وق������د يعج������ب الم������رء، كي������ف لهذين 

ال�شاعري������ن، اللذي������ن اأقبل عل������ى الحياة 

ومباهجه������ا، ومدح������ا المل������وك، وطمع������ا 

بالمن�شب والجاه، وكتبا عن الحب والغزل، 

و�شاهما في الحياة ال�شيا�شية واالجتماعية، 

يمان العميق والتم�شك  كيف لهما ه������ذا االإ

بمبادئ الدين وتعاليمه، بهذه القوة وبهذه 

أنهما كانا يعملن  ال�شلبة العجيبة؟ يبدو ا

للدنيا بجد واجتهاد، ولكنهما لم ين�شيا اأن 

خرة، عم������ًل بالحديث ال�شريف:  يعمل للآ

)اعم���ل لدنياك كاأنك تعي����ض اأبدًا، واعمل 

خرتك كاأنك تموت غدًا(. لآ

فه������ذا �شوقي، كان يرى ف������ي الخليفة 

العثماني رمزاً للم�شلمين ودعامة لن�شرتهم. 

لهذا مدحه في كثير م������ن الق�شائد. كما 

دعا لوحدة الم�شلمي������ن وتاآزرهم في وجه 

عداء. وقد نظ������م ق�شائد دينية رائعة،  االأ

�شلمي،  اأ�شبحت م�شهورة في كل العالم االإ

ومنها: نهج البردة، �شلوا قلبي، ولد الهدى، 

وغيرها.

������ل كثيراً من  ا دراي������دن، فقد تحمَّ مَّ
أ ا

الم�شقات، بعدم������ا تحّول اإلى الكاثوليكية 

عند مجيء الملك جيم�������ض الثاني. وقد 

حرمته ث������ورة )1688م( من كل امتيازاته، 

نه ظ������ل ثابتاً على اإيمان������ه ومعتقداته.  الأ

فلج������اأ اإلى الكتابة للم�ش������رح واإلى ترجمة 

قدمي������ن كو�شيلة لك�ش������ب عي�شه.  كتب االأ

وكان قد كتب ق�شيدة دينية طويلة بعنوان 
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»ريليجيوالي�ض« عام )1682م( يدافع فيها 

نجليزي������ة وتعاليمها. ثم  ع������ن الكني�شة االإ

خرى  كتب ق�شيدته الديني������ة الطويلة االأ

رق������ط« عام )1687م(،  يلة والنمر االأ »االأ

وه������ي حوار رمزي بي������ن حيوانين، يدافع 

خر  اأحدهما عن الكني�شة الكاثوليكية، واالآ

نجليكاني������ة.  كما ربط  عن الكني�ش������ة االأ

ال�شعر بين �شوقي ودرايدن، برباط وثيق، 

كذلك رب������ط الم�شرح بينهم������ا. فكلهما 

كتب الم�شرحي������ة التراجيدية والتاريخية 

أي�ش������اً. طبعاً،  ا وبال�شع������ر  والكوميدي������ة، 

لم يكتب �شوق������ي الم�شرحي������ة اإال متاأثراً 

وروب������ي، ال������ذي وجده في  بالم�ش������رح االأ

أثناء زيارته  أثناء درا�شته فيها، وا باري�������ض، ا

ن الوطن  اإلى لندن، ومنفاه في اإ�شبانيا. الأ

آنذاك،  العربي لم يعرف الم�شرح كم�شرح ا

واإنما ه������و اأدب وافد من الغرب اإليه. اإال 

اأن م�شرحي������ات �شوقي لم تك������ن نا�شجة 

ومكتمل������ة، وتحم������ل �شف������ات الم�شرحية 

وروبية المعروفة لدينا. وفي ذلك يقول  االأ

»طه ح�شين« عنه: »اأما عن التمثيل، فقد 

أثَّر، ولكنه لم يمّثل،  غنى �شوقي فاأطرب وا

ن التمثي������ل ال يرتجل ارتجاالً وال يهجم  الأ

علي������ه، واإنما هو فن يحت������اج اإلى ال�شباب 

والدر�ض والق������راءة... فكان تمثيله �شوراً 

ينق�شها الروح، واإن حببها اإلى النا�ض ما 

آراء  فيها من براعة الغناء«. ومهما كانت ا

أنها  النقاد عن م�شرحيات �شوقي، فيكفي ا

اأول تجرب������ة تتم ف������ي التاأليف الم�شرحي 

ال�شع������ري العربي، واإنه������ا فتحت الطريق 

لمن ياأتي بعده من كّتاب الم�شرح ال�شعري 

أباظة وغيره. وقد كتب �شوقي  مثل عزيز ا

خم�ض م�شرحيات �شعري������ة ماأ�شاوية هي: 

م�شرع كليوباترا، مجن������ون ليلى، قمبيز، 

عل������ي بك الكبي������ر، عنترة. وكت������ب ملهاة 

واحدة هي »ال�شت هدى«. 

أنواع  ������ا درايدن، فق������د كت������ب كل ا مَّ
أ ا

الم�ش������رح تقريب������اً، اإال اأن م�شرحياته لم 

أي�شاً بقوة الم�شرحيات التي كتبها  تكن، ا

كتاب الم�ش������رح قبله. فماآ�شيه التي كتبها 

عمال البطولية  كان������ت مبالغات مليئة باالأ

وب�شعارات عظيمة ع������ن الحب وال�شرف 

أرينج  مثل: الملكة الهندي������ة )1664م(، وا

زي������ب )1675م(، وكل �ش������يء ف������ي �شبيل 

خيرة  الح������ب )1677م(. وتعتبر ه������ذه االأ

اأف�شل م�شرحياته المكتوبة بال�شعر الحر، 

وهي على نم������وذج »اأنطونيو وكليوباترا« 

ل�شك�شبير. وم������ن م�شرحياته الكوميدية: 

ال�شه������م الوح�شي، والن�ش������اء المتناف�شات 

)1667م(.  ع�ش������ري  وزواج  )1663م( 

كما له ن������وع اآخر م������ن الم�شرحيات هي 

أب�شالوم  ها: ا الم�شرحيات ال�شاخ������رة واأهمُّ
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أكتوفي������ل )1681م( والميدالي������ة، وماك  ا

فليكوني )1682م(. 

ا في النثر، فل������م يكن �شوقي جيداً  مَّ
أ ا

فيه، كما كان في ال�شعر. اإذ كان نثره على 

م�شجوعاً  القدي������م،  الكل�شيكي  النم������ط 

كالمقامات، لذلك ل������م يلق نجاحاً فتركه 

وظل ملتزم������اً بال�شعر. وق������د كتب بالنثر 

ث������لث رواي������ات ه������ي: »ع������ذراء الهند«، 

و�ش������درت ع������ام )1897م( ومو�شوعه������ا 

التاري������خ الم�ش������ري القدي������م اإل������ى زمن 

»رم�شي�ض الثان������ي«. والرواية الثانية هي 

أو اآخر الفراعن������ة، و�شدرت  »الديا�������ض« ا

ع������ام )1898م(. والرواي������ة الثالث������ة هي 

�ض« ومو�شوعها يرتقي اإلى زمن  »ورقة االآ

أي�شاً،  »�شاب������ور« ملك الفر�������ض. ول�شوقي ا

مقاالت اجتماعية، جمعت عام )1932م( 

أ�شواق الذهب«.  تحت عنوان »ا

ا درايدن فكان في النثر ال ي�شق له 
َّ
أم ا

غبار، فه������و الكاتب الوحيد في ع�شره، 

الذي ح�ش������ر ولخ�������ض، بتاألقه في كل 

�شكال، خ�شائ�ض ذلك الع�شر. حيث  االأ

دبية المميزة، والتي  أ كتابة مقاالته االأ بدا

أنه لي�ض ناقداً ذا نظرة  أثبت من خللها ا ا

�شلوب  أتقن االأ ثاقبة فح�شب، بل اأول من ا

نكليزي الحديث. فهو يعطينا  النثري االإ

في المق������االت، ومقدمات الكتب، وفي 

آراءه  المقدمات الم�شرحية والخاتمات، ا

دبي. ويمكن  المدرو�ش������ة حول الف������ن االأ

دبيين  أي�ش������اً، اأول النق������اد االأ اعتباره، ا

أ�شل������وب درايدن النثري  نكلي������ز. واأن ا االإ

ل������م يكن منا�شب������اً لع�ش������ره فح�شب، بل 

كان يتطل������ع نحو الع�شر الحديث. ونثر 

أبداً �شوت  درايدن منطق������ي ال يجرفه ا

أو الت�شبيه،  أو اإغراء اال�شتعارة ا الكلمات ا

لكنه قادر عل������ى الت�شبث بالطابع العام 

لمقالته. 

واإلى هنا نكتفي بما ذكرناه من ت�شابه 

ما بين ال�شاعرين العبقريين اأحمد �شوقي 

وجون دراي������دن، وكان بودنا اأن نبحث عن 

المزي������د واأن ن������ورد كل ال�شواهد ال�شعرية 

والنثري������ة المنا�شبة عند ال�شاعرين، والتي 

تثب������ت اأوج������ه الت�شابه والتطاب������ق بينهما. 

كثر مما  ولكن �شيق الم�شاح������ة ال يت�شع الأ

ذكرن������اه، ونرجو اأن نكون ق������د وفقنا فيما 

عر�شناه وذكرناه.



 بين �شوقي ودرايدن...

2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  ���2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

الم�شادر والمراجع عن �شوقي

1- ال�شوقيات، اأحمد �شوقي، تقديم محمد ح�شين هيكل، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.

 2- ديوان �شوقي، اأحمد �شوقي، توثيق وتبويب و�شرح وتعقيب اأحمد محمد الحوفي، دار نه�شة م�شر، القاهرة، بل تاريخ.

علم، ج1، خير الدين الزركلي، دار العلم للمليين، بيروت، )1992م(.   3- االأ

4- اأحمد �شوقي: �شاعر الوطنية والم�شرح والتاريخ، فوزي عطوي، دار الفكر العربي، بيروت، )1989م(.

جازة في علوم المكتبات   5- اأحمد �شوقي: اأمير ال�شعراء والقوافي، اإعداد منال عا�شور، درا�شة اأعدت لنيل االإ

والمعلومات، جامعة دم�شق، )2001م(.

 6- اأحمد �شوقي: اأمير ال�شعراء،جمال �شليم، كتاب الجديد، العدد ال�شابع، )1975م(، القاهرة.

الم�شادر والمراجع عن درايدن

نكليزي، جون بيرغ�ض ويل�شون، لونغمان، لندن، )1970م(. دب االإ  1- تاريخ االأ

 2- كل �شيء للحب، جون درايدن، ترجمة عبد الرحمن ب�شتاني، دار العائدي، دم�شق، )2002م(.

نوار في دم�شق، )1994م(.  3-كل �شيء للحب، جون درايدن، ترجمة لمى الهبل، دار االأ

دب العالمي، نخبة من الموؤلفين، ترجمة محمد الجورا، دار الحقائق، بيروت، )1986م(.  4- دليل القارئ اإلى االأ

أك�شفورد، لندن، )1960م(   5- خم�شة ع�شر �شاعراً، اختيار فيفيان ريدلر، مطبعة جامعة ا

نكليزي، اأنطوني بيرجي�ض، ترجمة خالد حداد، دار طل�ض، دم�شق، )1990م(. دب االإ 6- تاريخ االأ

الم�شادر والمراجع
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باحث �سوري. ❁

ميخائيل نعيمة...... بني املوت والدروب

عيد الدروي�ش
❁

 الحكم������ة هي �صفوة الكالم, ومن �صفوة 

كاة الت������ي تنير عقول صكاة الت������ي تنير عقول صكاة الت������ي تنير عقول  صالعق������ول, فكانت الم�صالعق������ول, فكانت الم�

ته������دي بها النفو�س, وال ي�صل صته������دي بها النفو�س, وال ي�صل صته������دي بها النفو�س, وال ي�صل  صخرين, وت�صخرين, وت� االآ

عت ب�صيرت������ه بالمعرفة, صعت ب�صيرت������ه بالمعرفة, صعت ب�صيرت������ه بالمعرفة,  صال م������ن ات�صال م������ن ات� اإليه������ا اإ

ت عن صت عن صت عن اإ�صدار  صف�صف� ً اهلل ذاكرًة اهلل ذاكرًة فريدة, اأ ُوحباهُوحباهُ

اتير للحياة كما يراها, صاتير للحياة كما يراها, صاتير للحياة كما يراها,  صح������كام ومعارف ود�صح������كام ومعارف ود� أ ا

الته صالته صالته اإال من اأمتعه  صملها, وال يجد فيها �صملها, وال يجد فيها � او يتاو يتاأ أ ا

ماء صماء صماء  ص�ص� ا با باأ بعصبعصبٌع صاهلل بوافر الب�صيرة, والتاريخ م�صاهلل بوافر الب�صيرة, والتاريخ م�

ف������ة, فلكل واح������د منهم صف������ة, فلكل واح������د منهم صف������ة, فلكل واح������د منهم  صالحكم������اء والفال�صالحكم������اء والفال�

اوجهة نظ������ر في هذه الحي������اة, ياوجهة نظ������ر في هذه الحي������اة, ياأخذ ميزته 

ه, ومن هذه صه, ومن هذه صه, ومن هذه  صمن الزم������ان والمكان الذي عا�صمن الزم������ان والمكان الذي عا�
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المعارف والعلوم لي�صب������ح زاداً معرفياً كلياً

ارات, ومن حظي صارات, ومن حظي صارات, ومن حظي  صعوب والح�صعوب والح� عوب والح�صعوب والح�ص صفي حياة ال�صفي حياة ال�

يء الكثير, وجاء صيء الكثير, وجاء صيء الكثير, وجاء  صبالحكم������ة, فقد حظي بال�صبالحكم������ة, فقد حظي بال�

ُاُءاُء اء�شاء�َش �ش���ن ي�ش���ن َي ���ن ي م���ن ي َم ةمةَمَة مكمْك كحكِح ح���ي الح���ي اْل ���ي الت���ي الِت ت�ت�ؤ �ي�ُي ف������ي قوله تعالى {

 )1(
يراثيراِثيرًا} ث كث َك رايراْيرًا ي خي َخ يوتيوِتَي أُ أُ ُا دقدَقْد ق فق َف ةمةَمَة مكمْك كحكِح ح الح اْل َت ْ

ؤ
ْ
ت�تْ�ؤ �ن ي�ن ُي ن يمن يَم مومَو

ديب والحكيم, ترك  وميخائيل نعيمة ذلك الأ

ان������ي عموماصان������ي عموماصان������ي عموماً والفكر  صن�صن� إب�صمة في الفكر الإب�صمة في الفكر ال

العرب������ي خ�صو�صاً, بما ج������ادت به قريحته 

المعرفي������ة لينط������ق بالحكم������ة, وينثرها في 

لفاته �صاغها من تجاربه الحياتية المليئة ولفاته �صاغها من تجاربه الحياتية المليئة وؤلفاته �صاغها من تجاربه الحياتية المليئة  وموم

حداث والتجوال, جعلت منه رجاًل يكتب  بالأ

ح صح صح  صيام, وين�صيام, وين� بم������داد العمر, على �صفحات الأ

ّمن معين ذاكرة ثّرةمن معين ذاكرة ثرةمن معين ذاكرة ثّرٍة.

ولد »نعيمة« في جب������ل �صنين في لبنان 

ُم( وعا�������ش طفولته فيها, وتعوُدم( وعا�������ش طفولته فيها, وتعوُد عام )1889

إجذوره اإلى بلدة النعيمة في محافظة »اإربد«  إجذوره 

ة صة صة  صته في مدر�صته في مدر� ته في مدر�صته في مدر�ص صنهى درا�صنهى درا� أ ان ان ا أ اردن, وبعد اردن, وبعد ا في الأ

كنتا« وتابع صكنتا« وتابع صكنتا« وتابع  صطينية ف������ي »ب�صطينية ف������ي »ب� طينية ف������ي »ب�صطينية ف������ي »ب�ص صالجمعي������ة الفل�صالجمعي������ة الفل�

وكرانية«  ته الجامعي������ة في »بولتافيا الصته الجامعي������ة في »بولتافيا الصته الجامعي������ة في »بولتافيا الأ صدرا�صدرا�

������ن من م( وتمك������ن من م( وتمّك������ن من  بي������ن عام������ي)1905 و1911

ي.صي.صي. صدب الرو�صدب الرو� لفات الولفات الوؤلفات الأ وطالع على موطالع على م ال

ر وبداية صر وبداية صر وبداية  ص������ع ع�ص������ع ع� ������ع ع�ص������ع ع�ص صوف������ي نهاية القرن التا�صوف������ي نهاية القرن التا�

طت الحرك������ة الفكرية صطت الحرك������ة الفكرية صطت الحرك������ة الفكرية  صرين ن�صرين ن� رين ن�صرين ن�ص صالق������رن الع�صالق������رن الع�

اعر صاعر صاعر  م� تدفعه������ا  م�صبداعي������ة,  تدفعه������ا  صبداعي������ة,  والإ والإوالثقافي������ة  إوالثقافي������ة 

شالنهو�������شالنهو�������ش والوعي القوم������ي العربي, بعد اأن 

ياع وويالت الحروب, صياع وويالت الحروب, صياع وويالت الحروب,  ص������رد وال�ص������رد وال� ������رد وال�ص������رد وال�ص صعياها الت�صعياها الت� اأ

فتاأ�ش�ش������ت  والتخل������ف،  الجه������ل  أني������اب  وا

الكثير م������ن الجمعيات والرواب������ط الثقافية 

والمنتدي������ات، وكثرت ال�شح������ف والدوريات 

ف������ي الوطن العرب������ي، منها ما يُطب������ع �شراً، 

ومنه������ا ما يُطبع علناً في بلد المهجر، ومن 

ه������ذه الروابط الثقافي������ة »الرابطة القلمية« 

دباء عرب المهجر، التي ان�شمَّ اإليها، وكان  الأ

نائباً لجبران خليل جبران في تلك الرابطة، 

ثم عاد اإل������ى »ب�شكنتا« عام )1932م( وات�شع 

دبي، وكتب بقية موؤلفاته، وحواراته  ن�شاطه االأ

الفكرية، اإلى اأن توفي عام )1988م(.

يَُعدُّ »نعيمة« ناقداً و�شاعراً وقا�شاً وم�شرحياً 

وفيل�شوف������اً و�شوفي������اً، فتع������ددت موؤلفات������ه 

دب والحكمة والرواي������ة والخواطر  بي������ن االأ

ة،  والتجلي������ات، التي تعبِّر ع������ن �شخ�شية فذَّ

اأغن������ت المكتب������ة العربية بنتاجه������ا الفكري 

والثقاف������ي، ونذك������ر منها: الغرب������ال- كان يا 

رق�ض- في  مكان- ال������دروب- مذك������رات االأ

باء  مه������ب الريح- جبران خليل جب������ران- االآ

والبن������ون- في الغربال الجدي������د- كرم على 

وث������ان- الن������ور  درب- نج������وى الغ������روب- االأ

والديج������ور- المراح������ل- نعيم������ة واأحاديث 

ال�شحاف������ة- ر�شائ������ل من وح������ي الم�شيح- 

وم�شات - �شذور واأمثال - الجندي المجهول 

ا »هم�ض الجفون« فهي المجموعة ال�شعرية  مَّ
أ ا

نكليزية، وتمت ترجمتها  الوحيدة و�شعها باالإ
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للعربي������ة، وتراوح������ت تل������ك الق�شائ������د بين 

دب، تحمل مابين ثناياها هموم  الحكمة واالأ

ن�شاني الذي  المجتمع وماآ�شي������ه، وال�شعور االإ

الزمه، وما دّون في هذه المجموعة ال�شعرية، 

كان������ت ناطقه بما كان يجول في خاطره، كي 

يو�شل ر�شائله للقارئ لتلك النواظم القيمية 

خلقي������ة التي يجب التم�ش������ك بها، وبها  واالأ

يتما�شك المجتمع، وتق������وى روابطه، وت�شود 

الطماأنينة، ومن هذه الق�شائد واحدة جاءت 

بعنوان »ق�شيدة الطماأنينة« يقول فيها:

�����س����ق����ف ب����ي����ت����ي ح���دي�������������������د

رك��������������ن ب������ي������ت������ي ح������������������������ج����ر

ف�����اع�����������س�����ف�����ي ي���������ا ري�����������������������اح 

وان��������ت��������ح��������ب ي����������ا �����س�������������������ج����ر 

وا�������س������ب������ح������ي ي���������ا غ����ي�������������������وم

واه��������ط��������ل��������ي ب����ال����م������������������������ط����ر 

واق�������������س������ف������ي ي���������ا رع�����������������������ود

ل�����������س�����ت اأخ�������������س������ى ال����خ����ط����ر 

وفي ه������ذا الديوان اأي�شاً ق�شيدة بعنوان 

يام« كثي������راً ما يخاط������ب اأعماق  ������ك االأ »ذمُّ

ن�شان ومحاكاته باأ�شلوب فل�شفي، يريد من  االإ

ن�شان في العمل،  خلل������ه تفجير طاق������ات االإ

ويبدد الخوف، ويُجلي القلوب بما رانها من 

وهن وخمول وك�شل وهوان، ومن خلل هذه 

بي������ات ي�شّور بدقة تل������ك الهواج�ض  التي  االأ

تلم�ض حياة الكثير من النا�ض فيقول:

ي�����ام ل ينفع�����ك  ك الأ ذمُّ

فهي, ل اأذن لها ت�سمع�����ك 

ل , ول عين ترى عق����ربًا 

�سى تل�س���عك في دياجير الأ

آخ������ر م������ن الق�شائد في  وف������ي مو�ش������ع ا

هذا الدي������وان تتجلى له هواج�ض الحياة في 

حاالت العراك المتع������ددة والمتنوعة، وهذا 

هواء  ن�شان نف�شه، و�شمن االأ العراك داخل االإ

والمي������ول، وم������ا ي�شقطه على الف������رد، يكون 

أ�شمل في م�شاحات الحياة  ب�شورة اأو�ش������ح وا

االجتماعية ب�شكل وا�شع وعري�ض، ويلم�ض 

بها جوانب الن������زاع بين الخير وال�شر، وهذه 

الثنائية التي تقوم عليه������ا الحياة، وينظمها 

في ق�شيدته التي �شماها »العراك« في �شور 

ب�شيطة ومكثفة، ت�شه������ل معرفتها حتى لمن 

قلّت معرفته بالحياة، فيقول: 

م����������الك  ف�����راأى  قلب���ي  ال�سي�����ط���ان  دخ�������ل 

وبلم���ح الط���رف م���ا بينهم���ا ا�س���ت���د الع���������راك 

ذا يق���ول البي�����ت بي���تي, فيع��ي���د الق��ول ذاك 

اأب����دي ح������راك  اأ�سه������د م���ا يج������ري ول  واأن���ا 

�س��ائ���اًل رب���ي »اأف���ي الك���ون م���ن رب �س���واك«؟

َجب��َ��ل���ت ق��لب���ي م���ن الب���������دء ي����داُه ي�������داك؟

وارتب������اك �س�����ك���وٍك  ف���ي  اأران���ي  الي���وم  واإل���ى 

م����الك اأم  ادي  ف�����وؤ ف���ي  اأرجي���ٌم  اأدري  ل�س������ت 

لع على موؤلف������ات »نعيمة« يجد  وم������ن يطَّ

فيها �شم������ات انتزع������ت من وجدان������ه، وقد 

�شاغها باأ�شلوب حكمة واأدب رفيع، وينظمها 
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في اأدق تفا�شي������ل الحياة وهي تلك الدروب 

أو البحث  �شياء ا التي ي�شلكها في محاكمته للأ

فيه������ا، وما دّونه في موؤلفه بعنوان »الدروب« 

يتناول فيها ق�شايا اإن�شانية واجتماعية، هي 

الم  تلك ال������دروب المت�شعب������ة والم�شبعة باالآ

ن�شانية، وال يجد حرجاً في  والمكاب������دات االإ

خ������رى في اأفعالها، وما  محاكاة الكائنات االأ

ن�ش������ان وممار�شاته اأو  يتقاطع م������ع اأفعال االإ

تكون در�شاً من درو�شها، لتكون عظة وعبرة 

ر�������ض ال تخجل م������ن اأن تنبت  ن�ش������ان )االأ للإ

ن كل  الوردة وال�شوك������ة والقمحة والزوانة، الأ

ما في جوهرها طاهر، اأما النا�ض في�شتحون 

أ�شواكهم وزوانهم، ويحاولون بكل قدرتهم  من ا

خنقها، ولذلك تخنقهم، تعلموا ال�شدق من 

 كما حوى هذا الكتاب العديد من 
)2(

ر�ض( االأ

المقاالت التي يعالج فيها كثيراً من الق�شايا 

ط ال�شوء عليها و�شغلت 
ّ
االجتماعية التي �شل�

الحي������اة ودروبها اللنهائية  ذاكرته، وا�شفاً 

والمت�شابك������ة تلتقي وتفت������رق وتت�شابك، وما 

ن�شان، وكلٌّ منهما ي�شعى  يماثلها في داخل االإ

فكار،  لغايته، التنف�ض والطعام، الكريات، االأ

العواطف.... وف������ي العالم الخارجي، وبقي 

ن�شان على ما يعمله لكي يو�شله اإلى طريق  االإ

الموت، فيقول في كتابه نجوى الغروب )بل 

ر�������ض.... وفي   في االأ
ّ
 وغي������ر حي

ّ
ل������كل حي

أو  ف�شائ������ك الذي ال تع������رف له بداي������ة.....ا

نهاية.... فهذه كلها عل������ى مواعيد متفاوتة 

مع ر�شول������ك..... بع�شها يتلق������ى واإياه في 

ه������ذه الدقيق������ة.... اأو في الت������ي تليها..... 

وبع�شها ال يتلقى واإياه.... اإال بعد مليين 

ال�شنين.... ولكنها جميعه������ا �شتتلقى واإياه 

حتماً.... في مكان م������ا، وزمان ما.... ذلك 

.
)3(

الر�شول هو.... الموت(

أي�شاً ف������ي ت�شويره  وي�شتط������رد »نعيمة« ا

لم، وف������ي تجلياته ونجواه،  لدروب اللذة واالأ

لم ف������ي اللذة، كما اأن جذور اللذة  فجذور االأ

لم، اأما ال�شعادة فل جذور لها، وي�شع  في االأ

ن�شان العاجز في دروب الموت، وهي حالة  االإ

�شوفي������ة ووجدانية، وفيها ت�ش������رع للخالق، 

وي������دور في هذا العالم كج������رم �شغير انطوى 

كبر فيق������ول: )هكذا، يا  فيه هذا العال������م االأ

، يتراءى ل������ي طريقي منك.... وطريقي 
ّ
ربي

أين اأ�شبحت  أع������رف... ا أنا ل�شت ا اإلي������ك... وا

أزال  أنني ال ا أع������رف ا اليوم م������ن طريقي... وا

أنني �شاأظل  اأم�شي.... وعلى كتفي �شليبي... وا

 وربما من 
)4(

اأم�شي.... اإل������ى اأن يتم التلقي(

أنه يوؤم������ن بالتقم�ض في  هنا ما يق������ال عنه ا

قوله )والدة، فحي������اة فموت، ثم والدة فحياة 

فموت، يا لها من حلقة مفرغة عند َمن يرون 

.
)5(

في الوالدة البداية، وفي الموت النهاية(

»نعيم������ة« يتماهى مع الحياة، وال يف�شله 

أنه متوحٌد  �ش������يءٌ عن الم������وت، ف�شًل ع������ن ا
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مع النف�������ض الب�شرية الكلي������ة فيقول )كل ما 

ر�ض( وفي مو�شع  ر�ض ت�شترده االأ تعطي������ه االأ

آدم م������ات؟ اإذاً من اأنت،  آخ������ر )اأ�شحيح اأن ا ا

أي�شاً ي�شتنطق   وه������ذا التماهي ا
)6(

أنا؟( ومن ا

به مكون������ات الطبيعة في حوار حميم، ويبث 

ال�شكوى في �شور متعددة، فيقول: )ق�شدت 

يوماً �شاط������ئ البحر، وهناك جل�شت في ظل 

�شخرة كبيرة، وم������ا اإن جل�شت حتى �شمعت 

أثق������ل الحياة، ف�شول  ال�شخرة تق������ول: »ما ا

تتعاقب، واأجيال تتزاحم، وال�شماء هي هي، 

ر�������ض هي هي.... لق������د �شئمت ال�شم�ض  واالأ

تطلع ثم تن������زل، والقمر يتجّوف ثم ي�شتدير، 

والنجوم تفتح عيونها ف������ي الليل، وتغم�شها 

ر�ض تحبل بال�شتاء، وتلد في  في النهار، واالأ

الربي������ع، وتنمي بنيها ف������ي ال�شيف، وتاأكلهم 

ف������ي الخريف، لتعود وتحب������ل بهم ثم تلدهم 

.
)7(

من جديد«

ونج������د الموت ملزماً له م������ا بين ثنايا 

كتاباته ومقاالته، وبين مفا�شل تعابيره ب�شكل 

أو تلميحاً في موا�شع  وا�شح في موا�ش������ع، ا

أنه  اأخ������رى )�شنبارك الم������وت.... و�شندرك ا

كان انتقاالً بنا... م������ن ف�شل اإلى ف�شل... 

في كت������اب كونك العجي������ب، اللمتناهي... 

واإلى اأن تكون ل������ي المقدرة.... على قراءة 

أّهلني،  ما ف������ي ذاكرتي وذاكرة الك������ون.... ا

أتقبَّل الم������وت.... ر�شوالً منك  ، اأن ا
ّ
يا رب������ي

ال يحم������ل لي اإالَّ الخي������ر.... ومعلّماً يتدّرج 

بي م������ن اإرادت������ي العمياء.... اإل������ى اإرادتك 

الب�شيرة.... ومن ذاتي التي تموت.... اإلى 

.
)8(

ذاتك التي ال تموت(

أي�شاً ف������ي مو�شع اآخر  ويذك������ر الم������وت ا

في نجوى الغ������روب فيقول: )على موعد مع 

الم������وت.... ومع كل ما يحمله الموت... من 

لم ال يكون اإال  غ�ش�ض واآالم مبّرحة.... واالأ

حيث تك������ون اللذة.... فعلى ق������در ما تكون 

 ،
ّ
لم بفقدانها.... واأنت، يا ربي اللّذة يكون االأ

قد جعلت لّذة البق������اء.... اأعظم لذة.... اإذ 

ر�ض وال�شم������اء.... بعجائبك التي  فر�شت االأ

ال تح�ش������ى وال تو�ش������ف... واأعطي������ت كل 

مخلوق... ق������درة اال�شتمتاع به������ا على قدر 

طاقت������ه.... واإذ ذاك فل عجب.... اأن يكره 

)9(
ر�ض.... ر�شولك الموت(.  في االأ

ّ
كلَّ حي

هذه ال������دروب عند »نعيم������ة« ذات غاية 

وغايتها هي الحياة، ولكنها محكومة بدروب 

الم������وت، كما ي�شرد هواج�ش������ه عبر مقالة اأو 

مقاالت اأف�شت بها ذاكرته ليقول اإنَّ الحياة 

ال تتوق������ف عند الموت، والم������وت لي�ض حداً 

نهائياً للحياة فح�شب، بل جزءاً ال يتجزاأ من 

دروب الحياة، فيقول )فالموت لي�ض النهاية 

التي نتوهم، ب������ل هي درب من دروب الحياة 

وم������ن اأمثالن������ا العامي������ة المث������ل القائل »كل 

الدروب توؤدي اإل������ى الطاحون« »والطاحون« 
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كما نعرف هي الم������كان الذي يتحول القمح 

فيه دقيقاً �شالحاً للخبز، والخبز هو ع�شب 

الحياة، واإذن فلبد لكل بيت في كل د�شكرة، 

اأو مدين������ة من درب ت�شله بالطاحون، ليبقى 

�شاكن������وه على قي������د الحياة، وهك������ذا ت�شبح 

»الطاحون« النقطة التي تنتهي وفيها تلتقي 

جميع ال������دروب، ذلك هو المعن������ى الواقعي 

أ�������ض لو نحن فهمن������اه على وجه  للمث������ل، ال با

مجازي، فقلن������ا اإن المق�شود بالطاحون هو 

الموت، واإذ ذاك الم������وت الذي كل الدروب 

ت������وؤدي اإليه هو الطاح������ون التي نُطحن فيها 

لنتح������ّول من �شيء �شالح اإلى �شيء اأ�شلح، ال 

لنغ������دو ال �شيء، واإذ ذاك فالموت، كما �شبق 

وقل������ت، هو درب م������ن دروب الحياة ال نهاية 

الحي������اة وحا�ش������ا للحياة الت������ي ال نعرف لها 

بداي������ة اأن تقف عند نهاي������ة، فدروبها دروب 

.
)10(

تجدد وبقاء ال دروب تل�ض وفناء(

»نعيمة« يج�شر ال������دروب فيما بينها في 

والغايات  ه������داف  واالأ والمعاني  الم�شال������ح 

ال�شامي������ة، كما يقف بذه������ول اأمام مفارقات 

ن�شان من ممار�شات، ومقارناً  لما يقوم به االإ

في������ه بين النور والظلمة، وف������ي �شيغ فكرية 

ومعرفي������ة، ول������م يكت������ف با�شتعرا�شه������ا، بل 

ليعطي دالئل اأخ������رى، ويجعل منها محاكمة 

فع������ال والممار�شات التي  عقلي������ة من تلك االأ

ن�شان،  ن�شان تج������اه اأخي������ه االإ يق������وم به������ا االإ

أبعادها، وما نتيجتها، وب�شكل  وما�شرره������ا وا

فعال التي يقوم بها  اأعم ما هي نتائج تلك االأ

ن�شان تجاه ه������ذا العالم وم�شوؤولياته تجاه  االإ

الب�شري������ة، فيقول: )م������ا اأجهل من يفقاأ عين 

أنه بذلك يُ�شعف النور في  اأخيه، وال يعرف ا

أينما كانت، هي نور  عينيه، فكل عين ب�شرية ا

ي�شاف اإلى نور في عيونكم.... ما اأجهل من 

أو رج������ًل ب�شرية، فرجل  يك�ش������ر يداً ب�شرية، ا

كّل اإن�شان ويده هما قوتان ت�شافان اإلى قوة 

أيديكم.... ما اأجهل من ياأكل خبز  اأرجلكم وا

. ف�شًل عما 
)11(

اأخيه لي�شبع ويجوع اأخ������وهُ(

ي�شّوره »نعيمة« في ثنايا هذا العالم ودروبه، 

ويجد مقارنة ومقارب������ة لظاهرة ا�شتحوذت 

اهتمامه وتكراري������ة الم�شهد، وترتبط ب�شكل 

كل������ي مع »الطاحون« التي يذكرها في مقالة 

اأخرى بعنوان عال������م ي�شكو )المحكوم ي�شكو 

حاكم������ه... العامل ي�شكو �شاح������ب عمله... 

الول������د والديه... الزوجة  التلميذ معلمه... 

ال�شاري  الموؤج������ر...  الم�شتاأجر  زوجه������ا... 

البائع.... المتدي������ن رجل الدين( فال�شكاوى 

تتعال������ى بين الطرفين ف������ي كل طرفة عين، 

بدي الذي من������ه تنطلق،  فكاأنه������ا الق������رار االأ

أن�شودة الحياة الب�شرية على هذه  واإليه ترتد ا

ر�ض )واإذا اأ�شيفت اإلى ذلك �شكوى النا�ض  االأ

من الطبيعة والقوى العاملة فيها ومن ورائها 

عا�شير،والجراثيم والح�شرات،  كالزالزل واالأ
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مطار والفي�شانات، الحر والقّر،  وانحبا�ض االأ

وال�شواري والكوا�شر، وجميع اأ�شناف البليا 

الج�شدي������ة والروحية، ثم انقط������اع ال�شكوى 

أدرك������ت اإلى اأي حد تهيمن  الحياة بالموت، ا

 .
)12(

ر�ض( ال�شكوى على حياة اأهل االأ

الت������ي ير�شده������ا »نعيم������ة«  وال�شك������وى 

ن�شان فح�شب، بل  التقت�شر على �شك������وى االإ

هي �شك������وى كل الكائنات الحية، وبها يعي�ض 

ذل������ك ال�شجيج الذي ينبع������ث منها ومن كل 

حياء )وال عجب، فال�شكوى من طبيعة كل  االأ

حي، فما ع������وى كلب، اإال ت�شكي������اً من ع�شا 

أو ج������وع، اأو من عدو ُمداه������م، اأو من فراق  ا

�شاحب عزيز كريم، وال ثغت �شاة اإال ت�شكياً 

م������ن بُعد ر�شيعها عنه������ا، اأو من حب�شها عن 

أو م������ن انقطاعها عن  المرع������ى والمنه������ل، ا

�شويحباته������ا في القطيع، وال ناحت حمامة، 

أو �شوقاً اإلى  اإال كان نوحها �شكوى من فراق ا

 فال�شكوى، مهم������ا كان نوعها، هي 
)13(

تلق(

اعت������راف علني ب�شعف ال�شاكي وجهله تجاه 

م������ا ي�شكو، با�شت�شلم������ه الباطني للنخذال 

أنه كانت ل������ه الثقة بالتغلب  والقنوط، ول������و ا

على ما ي�شكوه، ولو ف������ي الم�شتقبل البعيد، 

لما �ش������كا، ف�شًل عما يريد اأن ي�شقطه على 

اأر�ض الواقع من ذل������ك الت�شكي ويتفح�شها 

بين مفردات الحي������اة، وال تقف لمعرفته اأي 

نه يراها بعين الب�شيرة وللت�شكي  حواجز، الأ

أثر �شلب������ي، والت�شكي يبتعد كثيراً عن الفعل  ا

ن�شان، وكم������ا يخ�شر قواه مما  يجاب������ي للإ االإ

ي�شكو وعالمنا العربي م�شاب بداء الت�شكي، 

وهنا ي�شل ف������ي تحليله لتل������ك الدروب في 

حالة الت�شكي من جانب الوظيفة البيولوجية 

ن�ش������ان )فالغن������اء الحما�شي-  والنف�شي������ة للإ

�شكوى- و�شلت������ه �شكوى، و�شيا�شته �شكوى- 

أدبه �شك������وى، وتجارت������ه �شك������وى، واأفراحه  ا

�شكوى، فكيف باأحزانه؟ ثم كيف بماآتمه التي 

ر�ض �ش������يء تفجعاً وولولة  ال يدانيه������ا في االأ

وعويًل؟ اإنها االن�شحاق بعينه، بل اإنها الكفر 

 ولكنه ي�شوق 
)14(

بالحي������اة الذي ما بعده كفر(

ذلك الت�شك������ي، ودالالته لهذه الكائنات التي 

ن�شان ملياً اأمام  يدّونه������ا بح�شه، فهل يقف االإ

ذل������ك الت�شك������ي ويبحث عن خطاي������اه؟ وهل 

أو يهذبها؟ فيقول  ي�شتطيع اأن يلب������ي رغباته ا

)وهناك قوم ي�شكون وال يحّكون ظفراً بظفر 

للخل�ض مما ي�شك������ون، اأولئك هم النعابون 

والهدامون، وقوم ي�شكون ويحاولون التخل�ض 

مما ي�شك������ون، اأولئك هم التائهون الموؤملون، 

أب������داً بفهم وجّد  وق������وم ال ي�شك������ون، ولكنهم ا

.
)15(

يعملون، اأولئك هم الهداة والبناوؤون(

مل الكبي������ر في قدرة  ولك������ن يح������دوه االأ

ال�شباب لكي تتحول اإل������ى فعل، وهذه القوة 

ما كانت اإال لتتحول من حال اإلى حال، وبما 

يحمله ال�شباب من �شمات التجدد واالنبعاث، 
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وفي الدروب مقالته بعن������وان ال�شباب »ثروة 

وثورة« )لوال هذا التجدد لكنا ما نزال حتى 

ن ف������ي الكهوف والمغاور، ولما كانت هذه  االآ

المدنيات والح�شارات ن�شيدها ونهدمها ثم 

ن�شيدها ونهدمها، اإلى اأن نبلغ بها الغاية من 

لحظة وجودنا عن وعي منا وعن غير وعي، 

واأعني معرف������ة كل �شيء والق������درة على كل 

�شيء، ونحن مدينون به������ذا التجدد لل�شباب 

 .
)16(

اأوالً واآخراً(

»نعيمة« كثيراً ما كان يلزم حياة النا�ض، 

ويعم������ل عل������ى تجيي�ض ما ف������ي نفو�شهم من 

هواج�������ض، وما ران عل������ى قلوبهم )ال القديم 

يكت�شب �شيئ������اً من الروعة والقد�شية لمجرد 

ن الماألوف يتح�شن في قلوب النا�ض  ِقدمه، والأ

أنه ماألوف، وال يكلف النا�ض  واأفكارهم لمجرد ا

كبير عناء في م�شايرته على حد قول المثل 

«نح�ٌض تعرف������ه خير من جيد تتعرف 
ّ
العامي

عليه( لذلك كان التجدد- اأي تجدد- �شرباً 

.
)17(

من الثورة(

وف������ي منظومت������ه المعرفية يتن������اول كل 

يجابية،  العلوم، وي�شتنب������ط منها الجوانب االإ

ويقروؤه������ا بعمق وتحليل يدفعه ذلك امتلكه 

المعرف������ة والحكمة وقدرته عل������ى مناق�شته 

حجة بحج������ة، وي�شتح�ش������ر القرائن للقارئ 

من دون اأي عن������اء، وال يخل�ض اإلى التلقين، 

بل ي�شع������ى اإل������ى المحاكمة وتفعي������ل الفكر 

عراف دون  الم�شلوب بالنظ������م والتقاليد واالأ

التدقيق فيها اأو محاكمتها )اأي دين قام على 

ر�ض ولم يكن ثورة على دين قبله؟ اأي علم  االأ

ترعرع بين النا�������ض ولم يكن ثورة على جهل 

ألف������ه النا�ض واأحبوه وا�شت�شلم������وا له؟ ولكنه  ا

ال يغ�������ض الطرف عن الما�ش������ي، وياأمل اأن 

يكون عامل قوة ولي�ض عامل �شعف وتحجر 

وتع�شب، دون ملزمة الحا�شر، واال�شتعداد 

للم�شتقب������ل، اإنن������ا نت������وارث التقاليد والنظم 

والعوائد والعقائد جيًل بعد جيل، والتقاليد 

والنظ������م والعوائ������د والعقائ������د الموروثة من 

�شاأنه������ا اأن تتحجر وتتعف������ن وتنقلب تع�شباً 

وكرهاً في فكر الوارث وقلبه ما لم يه�شمها 

وجدان������ه، ويجعلها دماً م������ن دمه ولحماً من 

.
)18(

لحمه(

وف������ي مقال������ة »اأ�شل������ح نف�ش������ك ي�شطلح 

العال������م« ينظر نعيمة بعي������ن الناقد، وال يجد 

حرجاً من �شيء في قوله، وفي نقده فيقول: 

)فرج������ال الدين الهون بالدني������ا عن الدين، 

أتم  وه������م يح�شبونهم قائمين بواجباتهم على ا

وجه ما داموا يتمم������ون فرو�شاً دينية معينة 

أزمن������ة معينة، وق������د فاتهم اأن  ف������ي اأمكنة وا

القناطير من ال�شلوات، والمواعظ تفوه بها 

ال�شف������اه دون القلوب ال توازي مثقال ذرة من 

�شلح ال يتقيد بطق�ض  الق������دوة الح�شنة، فاالإ

وال بزمان وال بم������كان، فمن ف�شدت �شلواته 
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وعظاته ف������ي المعبد وخ������ارج المعبد، ومن 

أف������كاره ونياته، واإن �شاءت  �شلحت اأعماله وا

 .
)19(

أينما كان( اأقواله، كان له من قلبه معبد ا

وفر  ا رج������ال التربية فلهم الن�شيب االأ مَّ
أ ا

في هذه الدروب الكثيرة والمتعددة، في هذه 

الحي������اة، والتي يتابعها نعيمة وت�شتوقفه ملياً 

مهمتهم ودروبهم في هذه الحياة، هي دروب 

�شاقة ومعقدة ومت�شابكة في الحياة )ورجال 

التربي������ة ي�شرفون جّل اهتمامهم اإلى تطبيق 

طلق،  أثر فيها لل�ش������لح على االإ برام������ج ال ا

ويمنح������ون �شهاداتهم ب�شخ������اء، وفي حفلت 

علني������ة، للطلب الذين يجتازون امتحاناتهم 

في �شتى المواد المقررة في البرامج، ولكنهم 

يام عل������ى طلبهم  ما طبق������وا يوماً م������ن االأ

مانة وال�شفح  برامج في ال�شدق والعفة واالأ

والمحبة واإنكار ال������ذات، وال هم امتحنوهم 

في هذه المواد، وال منحوهم فيها �شهادات، 

فقد خفي عنهم اأن القلم مهما بلغ من الدقة 

واالت�شاع، بقي جهالة في جهالة، ما لم يكن 

.
)20(

ال�شلح في لبه ونواته(

ولرجال ال�شيا�شة مو�شع من هذه الدروب 

»فهم في واد وال�شلح في واٍد، واإن عجبتهم 

ل�شيء فاأعجبوا لعالم يرجو الخير والخل�ض 

أنا�ض ال داأب لهم اإال اإثارة الحقد  على اأيدي ا

والبغ�������ض والح������ذر والتفرقة، وح������ب الثاأر 

مابين �شعوب العالم، م������ع التبجح الم�شتمر 

بم������ا هو نقي�������ض ذلك على خ������ط م�شتقيم، 

فهوؤالء ما علمتهم �شيا�شتهم بعد اأن ال م�شلح 

للعالم اإال ال�ش������لح، واإن المكر ال يفتك اإال 

بالماكرين، والد�شائ�ض ال تلد اإال الد�شائ�ض، 

واإن البغ�ض ال يجمع، والمحبة ال تفرق، واإن 

التنابذ تهلك������ة للمتنابذي������ن، والتعاون حياة 

ا رجال االقت�شاد فتائهون  مَّ
أ المتعاونين.... ا

�شعار الت������ي ال ت�شتقر على  ف������ي مهمة من االأ

أ�شعار نقد،  أم ا أ�شعار �شلع ا أكانت ا حال يوؤديها، ا

أم اأج������وراً عن خدمات يوؤديها النا�ض للنا�ض،  ا

اأو عن م�شاكن ي�شتاأجرها النا�ض من النا�ض، 

فما قولك بالذين يقب�شون اأجوراً باهظة من 

أو لقاء  ع������رق النا�ض ودمائهم لق������اء ال�شيء، ا

.
)21(

�شموم فتاكة يطبخونها للنا�ض«

و»نعيم������ة« يجمل هذه الدروب في ن�شيج 

متناغ������م، وي�شيغها في ه������دف نبيل لحاجة 

المجتم������ع في تنميته المعرفي������ة وا�شتدالله 

عل������ى موا�شع ق������د ال يراها بب�ش������ره، ولكنه 

يجب اأن يراها بب�شيرته، فيقول )اأجل، اإننا 

في حاجة اإلى رج������ال ون�شوة �شالحين اأكثر 

منا اإلى مهند�شين بارعين، و�شعراء مجلّين، 

ور�شامي������ن عبقريي������ن، ومحامي������ن المعين، 

واأطباء حاذقين، وواعظين مفوهين، و�شا�شة 

محنكين، فم������ا نفعنا من الهند�شة ت�شيد بها 

ناطح������ات ال�شح������اب، والج�ش������ور العظيمة، 

نفاق العجيبة، مادمنا  والق�شور الفخمة، واالأ
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عاجزين عن هند�شة ي������وم واحد من حياتنا 

هند�ش������ة تجعل������ه خالياً من الغ�������ض والطمع 

والّهم والوجع؟(.

ولم يقت�شر »نعيم������ة« في فل�شفته على 

ما ه������و موجود في ه������ذا العال������م، والذي 

يمزجه بحكمة عالية، م�شوراً لتلك الدروب 

ن�شان وم�شاي������رة معه حتى  التي ت������لزم االإ

في اأحلم������ه، ونجده في المقال������ة الثانية 

»ال�شي������ف والق�شبة« ي������روي فيها عن حلم 

حد الملوك، وي�شتنجد باأحد العارفين في  الأ

واليته عن هذا الحلم ، فاإن اأفلح فله ن�شف 

ملكه، واإن اأخطاأ فيتن������ازل عن حياته..... 

أنا اإال  ليقول ل������ه الكاه������ن والعّراف، م������ا ا

قارئ في كتاب، وق�ضَّ عليه الملك حكايته 

التي كانت عندم������ا كان ي�شير مع حا�شيته، 

اعتر�شه معتوه يحم������ل ق�شبة في اأعلها 

نري������د خب������زاً، ال نريد دماً، وبع������د اأن وّجه 

بعاد هذا المعت������وه، فقد تك�شرت  المل������ك الإ

كل ن�شالهم على تلك الق�شبة، وهّم هو في 

خير لكي يبعد هذا المعتوه عن طريقه،  االأ

فلم يُ�شب������ه اإال ما اأ�ش������اب حا�شيته، حيث 

تك�شر �شيفه، وبقيت الق�شبة اأقوى من تلك 

طاحة بها. ال�شيوف التي اأرادت االإ

فق������ال لبه������رام، هات ما عن������دك، وبعد 

ج������دال قال له اإنه قد م�ش������ى زمن ال�شيف، 

وج������اء زمن القلم.. ولك������ن الملك قد اأوعده 

م������ان »لبه������رام« وقام المل������ك ب�شجن كل  باالأ

ال�شعراء والفل�شفة.

»نعيم������ة« لم يخ������ف موقف������ه اأي�شاً في 

دبي، وهي من الدروب التي  مج������ال النقد االأ

تناولها في كتاباته، وهذا الجانب ذو اأهمية 

دبي،  بم������كان، وال�شّيما فيما يتعلق بالنتاج االأ

ومن يقف������ون على تقييمه بما ي�شمى بالناقد 

ديب الناقد، وموقفه منه، وهي  أو االأ دبي ا االأ

خ������رى التي تناولها )وهذا  كحال الدروب االأ

دب ي�شتحيل اأن يكون اأدب عباقرة الغير،  االأ

بل البد للعباق������رة من اأن�شاف عباقرة، ومن 

كت������اب و�شعراء م������ا زارته������م العبقرية حتى 

أنفا�شها، والبد  الحل������م، والم�شتهم بنف�ض من ا

م������ع المبدعين م������ن مقلدي������ن، وليكن همنا 

خي������ر اأن ننطق بالح������ق كما نفهم  ول واالأ االأ

الح������ق، واأن نعمل الخير كم������ا نفهم الخير، 

واأن نخدم الجمال كما نفهم الجمال، ثم اأن 

نف�شنا من الحرية  نترك للغير مثلما نترك الأ

في قول ما يراه حقاً وخيراً وجماالً، والحياة 

كفيلة بغربلة ما نق������ول ونفعل، فلها وحدها 

.
)22(

خير( القول الف�شل والحكم االأ

دب������اء الكبار يمهدون  يرى »نعيمة« اأن االأ

الطريق للنقاد الكبار، وال يعك�ض المقولة فاإن 

دباء الكبار،  النقاد الكبار يمهدون الطريق للأ

فالعبقرية الحقة ت�شق طريقها بقدرتها ال بما 

أو قادح، وهل في ا�شتطاعة  يقوله فيها مادح ا
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نقاد العرب مجتمعين اأن يخلقوا متنبياً واحداً 

أو اأن يَحُولوا دون خلق������ه؟ اأم هل با�شتطاعة  ا

جميع نقاد الفرنجة اأن ياأتونا ب�شك�شبير اآخر؟ 

واإذا ق������ام �شك�شبير اآخر، فهل في م�شتطاعهم 

اأن يطفئوا ال�شعلة التي في �شدره؟ وي�شورها 

ف������ي حكمة موجزة من تلك المقولة، ودروبها 

فيقول: )حيثما كث������رت القمم ال�شامخة قلت 

نهار قلت  الده�شة للتلل، وحيثم������ا كانت االأ

ا حيث ال قمم �شامخة وال  مَّ
أ قيم������ة ال�شواقي، ا

أنهار، فالكثبان وال�شواقي تبدو كما لو كانت  ا

أي�شاً   وتدفعه ا
)23(

آيات اهلل في خلق������ه( أبدع ا ا

ال�شراح������ة ليقف من�شفاً وموؤيداً ذلك الناقد 

الذي ي�شه������م في تر�شيخ قي������م الحق والخير 

والجم������ال )اإن الناق������د ال������ذي ال يعي�ض على 

ح�ش������اب غيره - كما تعي�������ض الطفيليات على 

بع�ض النباتات والحيوانات - بل يعطيك من 

وهج روح������ه مقايي�ض للحق والخير ت�شتهويك 

وتفر�������ض احترامها عليك له������و الناقد الذي 

ومن 
 )24(

يرفع النقد اإلى مرتب������ة الفن العالي(

أنه������م قلما اتفق اثنان  ال�شائ������ع عن الناقدين ا

منهم يوماً على راأي واحد، وهذا لقول قريب 

ن لكل  من الحقيقة، اإذا لم يُق�شد به التهكم الأ

ناقد غرباله، ولكل موازينه ومقايي�شه، وهذه 

الموازي������ن والمقايي�ض لي�ش������ت م�شجلة، الفي 

ر�ض، وال ق������وة تدعمها  ال�شم������اء وال على االأ

وتُظِهرها قيمة �شادقة �شوى قوة الناقد نف�شه، 

وقوة الناقد هي ما يُبطن به �شطوره، وتيقظ 

أوتي������ه بعد ذلك من مقدرة البيان  الفكر وما ا

لتن�شيد م������ا يقوله اإلى عق������ل القارئ وقلبه، 

فالناقد الذي توافرت له مثل هذه ال�شفات، 

أنا�شاً ال ين�شوون تحت لوائه ويعملون  ال يعدم ا

بم�شيئته، في�شتحب������ون ما يحب، وي�شتقبحون 

ما يَُقبِّح، في�شبح وهو وراء من�شدته، �شلطاناً 

تاأتمر باأم������ره، وتتمذهب بمذهب������ه، وتتحلى 

بحله، وتتذوق بذوقه األوف النا�ض، اإذا طرق 

�شبيًل �شلك������وه، واإذا �ش������ّب نقمته على �شنم 

حطم������وه، واإذا اأقام لهم اإلهاً عبدوه وخّروا له 

و�شّبح������وه، غير اأن الناقدي������ن طبقات كما اأن 

ال�شعراء والكتاب طبقات، فما ي�شلح اأن يُقال 

في الواحد منهم، ال ي�شلح اأن يُقال في كلّهم، 

اإال اأن هن������اك خلة ال يك������ون الناقد ناقداً اإذا 

تج������رد منها، وهي قوة التمييز الفطرية، تلك 

القوة التي توجد لنف�شها.

دبية فيقول:اإنَّ هذه  ا في المقايي�ض االأ مَّ
أ ا

المقايي�������ض، و�شواه������ا من نوعه������ا، واإن تكن 

ن�شانية  وهمية، ه������ي خير ما تو�شلت اإليه االإ

يجاد �شلة ثابتة بينها وبين عالم  من ال�شبل الإ

هي بع�ض منه، ولوالها لما كان عظيم فرق 

غ�شان  بيننا وبين اأوراق تنتزعها الريح عن االأ

وت�شفقه������ا كيف �شاءت وحي������ث هبت، ومن 

أنها ثابتة ال تتقلب  ح�شنات ه������ذه المقايي�ض ا

بتقلب الف�شول والع�شور.
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لقد قلت اإن لكل �شيء قيمتين – روحية 

ومادي������ة - ولكن في الحياة ما لي�ض له قيمة 

دب  اإال روحية، من ذلك الفنون، ومن ذلك االأ

دب؟ بماذا نقي�ض  ، فكي������ف نحدد قيم������ة االأ

أو الق�شة  أم تل������ك المقالة، ا هذه الق�شيدة، ا

أَِمن حي������ث طولها، اأو ق�شرها،  أو الرواية؟ ا ا

أو تن�شيقه������ا، اأو معناه������ا، اأو مو�شوعه������ا،  ا

أو نقي�شها باإقب������ال النا�ض عليها،  أو نفعه������ا، ا ا

أو ي�شتحيل قيا�شها بمقيا�ض  وبعدد طبعاتها. ا

ن تقديرها موقوف على ذوق  واحد وثابت، الأ

ذواق تختلف باختلف النا�ض،  الق������ارئ، واالأ

م�شار، فلكل اأن يقي�شها كيف  ع�شار واالأ واالإ

أيه م�شيب؟ �شاء، وكٌل في را

ون�شتخل�ض مما تق������دم في التجوال في 

النت������اج الفكري والثقافي ل� »نعيمة« وما قام 

بواجبه المقد�ض في تقويم نف�شه اأمام نف�شه 

خرين  خري������ن، وتقديمه لنف�شه وللآ واأمام االآ

من غذاء روحي، اأن يكون �شالحاً ال فا�شداً، 

ثر والتاأثير،  فكانت له �شخ�شية ممّيزة في االأ

بداعي ال������ذي يطفو عليه  وفي الجان������ب االإ

الفكر والحكم������ة، فحياته نقطة م�شيئة لما 

ن�شاني، ليحتل  قدمه ف������ي م�شيرة الفك������ر االإ

أبن������اء جيله، وقدوة لمن  مكان������ة متميزة بين ا

جاء بع������ده، وما ترك������ه من نت������اج اأدبي كان 

أو متتبع لل�شاأن  معين������اً لكل باح������ث وناق������د، ا

أراد اأن ي�شتزيد  بداعي، ولم������ن ا الفكري واالإ

منه، تلك هي الدروب الحياتية فقد عّبدها 

آراوؤه ال تحتاج اإلى  معرف������ة وبرهاناً فكرياً، وا

نه يق������دم المفارقات التي  أو قرينة، الأ دليل ا

ن�ش������ان في مفا�شل حياته،  لم ينتبه اإليها االإ

�شارة اإليها في كثير  وفي اأقل تقدير تمت االإ

من موؤلفاته، وبم������ا امتلكه من ثقافة وا�شعة 

ديب  الطي������ف جعلت منه ذلك الحكي������م واالأ

وال�شوفي والناقد وال�شاعر. 
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4- نجوى الغروب- �ض: 50.

5- كرم على درب- �ض: 77.

6- كروم على درب - �ض: 80.

7- المراحل- �ض:112.

8- نجوى الغروب- �ض:67.

9- نجوى الغروب- �ض: 56.

الهوام�ش
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10- دروب - �ض: 12.

11- النور والديجور - �ض: 24.

12- دروب - �ض: 13.

13- دروب �ض:14.

14- دروب �ض: 18-17.

15- دروب - �ض: 18.

16- دروب �ض: 21.

17- دروب - �ض: 21.

18- دروب - �ض: 26.

19- دروب - �ض: 192.

20- دروب - �ض: 192.

21- دروب - �ض: 194.

22- دروب �ض: 188.

23- دروب- �ض: 180.

24- دروب - �ض: 182.

الم�شادر والمراجع

رق�ض، ميخائيل نعيمة، دار نوفل، الطبعة العا�شرة، لبنان، بيروت، )1985م(. 1- مذكرات االأ

2- هم�ض الجفون، ميخائيل نعيمة، موؤ�ش�شة نوفل، بيروت، الطبعة الخام�شة، )1988م(.

3- كان ياما مكان، ميخائيل نعيمة، دار �شادر، الطبعة الرابعة، )1956م(.

4- في مهب الريح، ميخائيل نعيمة، دار �شادر، بيروت، )1959م(.

5- دروب، ميخائيل نعيمة، موؤ�ش�شة نوفل للطباعة والن�شر، بيروت، )1971م(.

وثان، ميخائيل نعيمة، دار بيروت للطباعة والن�شر، بيروت، )1995م(. 6- االأ

7- نجوى الغروب، ميخائيل نعيمة، موؤ�ش�شة نوفل للطباعة والن�شر، بيروت، )1972م(.

8- كرم على درب، ميخائيل نعيمة، دار �شادر، الطبعة الخام�شة، بيروت، )1969م(.

9- المراحل، ميخائيل نعيمة، موؤ�ش�شة نوفل للطباعة والن�شر، بيروت، )1971م(.

10- النور والديجور، ميخائيل نعيمة، دار �شادر، الطبعة الخام�شة، بيروت، )1969م(.



 مذكرات الوطن

2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  ���2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

�أديبة ومربّية وكاتبة. ❁

 مذكرات الوطن

�سمية اليون�س
❁

أبنائه الذين  اكتب تاري������خ الوطن باكتب تاري������خ الوطن باأقالم ا كتب تاري������خ الوطن بيكتب تاري������خ الوطن بيُ

وهب������وا حياته������م وكانوا جزءاً م������ن تاريخه. 

ال��ال��الم الباحثي������ن والدار�سين  ������ �ق����ق��� أ اكما يكت������ب باكما يكت������ب با

رخين في ه������ذا المجال الذين �سجلوا ورخين في ه������ذا المجال الذين �سجلوا وؤرخين في ه������ذا المجال الذين �سجلوا  ووالمووالم

يلة تجارب سيلة تجارب سيلة تجارب  سن�سانية ح�سن�سانية ح� الالتاريخ، وحققوا لالالتاريخ، وحققوا لالإ

مونها، سمونها، سمونها،  سغني������ة بمحتواه������ا، رائ������دة ف������ي م�سغني������ة بمحتواه������ا، رائ������دة ف������ي م�

متمي������زة بنتائجها... فكان������ت مرجعاً هاماً

ه اإليه������ا لت�ستنبط منها  ه وجه وجَّ وججيال الت������ي توججيال الت������ي تُ اللاللالأ

رح سرح سرح  سالحكمة المنا�سبة لال�ستمرار في بناء �سالحكمة المنا�سبة لال�ستمرار في بناء �

ارة، وحين تكتب ال�سيرة الذاتية للرواد سارة، وحين تكتب ال�سيرة الذاتية للرواد سارة، وحين تكتب ال�سيرة الذاتية للرواد  سالح�سالح�

رين سرين سرين  سوطانهم نا�سوطانهم نا� أ �س�سين في و�س�سين في وؤ�س�سين في ا ووالعباقرة والمووالعباقرة والم

خبرتهم الخا�صة في الحياة، وال�صعوبات 

رادة التي  إوا له������ا، والظروف والإوا له������ا، والظروف والإ وا له������ا، والظروف والصوا له������ا، والظروف والص صالتي تعر�صالتي تعر�

ااهم������وا في التغل������ب عليها فااهم������وا في التغل������ب عليها فاإنه������ا تترجم  اهم������وا في التغل������ب عليها فصاهم������وا في التغل������ب عليها فص ص�ص�

خال�ص،  إة بالثقاف������ة والإة بالثقاف������ة والإ ة بالثقاف������ة والصة بالثقاف������ة والص صقالمه������م المغمو�صقالمه������م المغمو� اأ

بكبريائه������م وعنفوانهم فتعطي  بكبريائه������م وعنفوانهم فتعطي صوجة  بكبريائه������م وعنفوانهم فتعطي صوجة  وجة  صوالمن�صوالمن�

للق������ارئ اأهمية الح������دث ال������ذي انتقل بعد 

صن������وات وعقود، وه������ذا الح������دث لي�صن������وات وعقود، وه������ذا الح������دث لي�ص هو  ن������وات وعقود، وه������ذا الح������دث لي�صن������وات وعقود، وه������ذا الح������دث لي�ص ص�ص�

لولوؤلء القادة والرواد في  وخ�صية لهوخ�صية له خ�صية لهصخ�صية لهص صيرة ال�صيرة ال� يرة ال�صيرة ال�ص صال�صال�

ب، صب، صب،  صدب والمجتمع فح�صدب والمجتمع فح� أو الأ ة صة صة ا صيا�صيا� يا�صيا�ص صمجال ال�صمجال ال�

رخ ورخ وؤرخ  وما ه������و �صورة حقيقي������ة لبالدهم، ويوما ه������و �صورة حقيقي������ة لبالدهم، وي ما ه������و �صورة حقيقي������ة لبالدهم، وينما ه������و �صورة حقيقي������ة لبالدهم، وينَّ إواإ إو

اصاصاً صوا فيه، ليك������ون نبرا�صوا فيه، ليك������ون نبرا� وا فيه، ليك������ون نبرا�صوا فيه، ليك������ون نبرا�ص صالع�ص������ر ال������ذي عا�صالع�ص������ر ال������ذي عا�
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ابة الت������ي �ستبني سابة الت������ي �ستبني سابة الت������ي �ستبني  سجي������ال ال�سجي������ال ال� ونموذج������اً، للأ

ة.سة.سة. سالوطن ب�سواعدها الغ�سالوطن ب�سواعدها الغ�

من سمن سمن  سمذكرات د.عبد اللطيف اليون�س تت�سمذكرات د.عبد اللطيف اليون�س تت�

رين وقد كتبها بقلمه سرين وقد كتبها بقلمه سرين وقد كتبها بقلمه  سل القرن الع�سل القرن الع� لحياته خلحياته خل

دب������ي المتميز لي�سجل ال������دروب الطويلة  الأ

دب وال�سيا�سة  الت������ي �ساح فيها، في مجال الأ

حافة والتاريخ، ف������كان رائداسحافة والتاريخ، ف������كان رائداسحافة والتاريخ، ف������كان رائداً علماً في  سوال�سوال�

نموذج والمثل للتعلم  م�سيرته الطويلة هو الأ

امي الذي بدسامي الذي بدسامي الذي بداأ حياته  سالذات������ي. والرجل الع�سالذات������ي. والرجل الع�

ارع الحياة بالعقل والموهبة، سارع الحياة بالعقل والموهبة، سارع الحياة بالعقل والموهبة،  س ي�س ي� وحيداً يتيماً

والذكاء الحاد الذي منحه اإياه اهلل.

فه������و يتمتع بذاك������رة حادة ق������ل مثيلها. 

أدبي������ة وخطابية رافقته  اح������ة وموهبة ساح������ة وموهبة ساح������ة وموهبة ا سوف�سوف�

أنيق المظهر، لطيف الكلمة،  كل حياته فهو ا

ر النكتة، محب عطوف، سر النكتة، محب عطوف، سر النكتة، محب عطوف،  سر، حا�سر، حا� ر، حا�سر، حا�س سحلو المع�سحلو المع�

، كري������م، جريء عب������ر الزمن، 
ّ
حن������ون، وفي
ّ
حن������ون، وفي
ّ

متحرر م������ن روا�سب التخل������ف، من�سجم مع 

سحب الحي������اة فعا�سحب الحي������اة فعا�س فيها  أف������كاره ومبادئه، اأ ا

س يعي�س يعي�س �سع������ادة يومه، ويترك  احكاساحكاساحكاً س �س � مرح������اً

لغ������ده ما يريد... يطل������ق ابت�سامته له ليلقاه 

ائم.سائم.سائم. س... ويودعه غير مت�س... ويودعه غير مت� لمتفائلمتفائًل

ل�������س كانت �سجل�������س كانت �سجلت  امل ويامل وياأ أ وهكذا بي������ن ا

اله ف������ي �سبيل ساله ف������ي �سبيل ساله ف������ي �سبيل  سالزم������ن ت�سجل ملحم������ة ن�سالزم������ن ت�سجل ملحم������ة ن�

ل دائماسل دائماسل دائماً مادياً ومعنوياً. سف�سف� الأ

ويقول:

اإن���ي ارت��ق��ي��ت اإل���ى ال�����س��م��اء بهمتي

ع��ي��اء لق��ع��دن��ي ولق��ع��دن��ي ول الإ اأ ال��م��ج��د  ل 

مذاكراته هي مذكرات الوطن من بداية 

الق������رن الع�شرين اأي منذ الح������رب العالمية 

ول������ى عام )1914م( تاري������خ والدته وحتى  االأ

ع������ام )1992م( تاري������خ اإ�شدارها، وتت�شمن 

هذه ال�شفحات البالغ عددها )664( �شفحة 

حداث التي عا�شتها �شورية في تلك الفترة  االأ

أدب������ي مميز،  م������ن الزمن، وكتب������ت باأ�شلوب ا

وعبارة بليغ������ة �شفافة، يعر�������ض من خللها 

�شرة  فكار الهامة الت������ي تنقلك من جو االأ االأ

والبيئ������ة الريفية ال�شافية التي ترعرع فيها، 

ن�شان  أ من االإ بداع يبدا ليعطي المثل ب������اأن االإ

ذاته. فهو بجده واجتهاده واإرادته ي�شهم في 

نه رمز من رموزه. بناء وطنه الأ

حاطة بكل جوانب هذا  لي�ض من ال�شهل االإ

حداث الهامة خلل  الكتاب القّيم الزاخر باالأ

القرن الع�شرين واإلقاء ال�شوء على الفترات 

الزمني������ة التي تاأثر به������ا، وترك ب�شماته في 

هذه الحقبة التاريخية التي �شكلت محطات 

هامة في حياته.

ولى )���9-���9م(: - الفترة الأ

الطفولة والبيئة- والن�شال �شد ال�شتعمار.

- الفترة الثانية )���9-���9م(:

ما بعد الجالء- العمل النيابي.

- الفترة الثالثة )���9-���9م(:

الوحدة - النف�شال- الثورة.

- الفترة الرابعة )���9-�9�9م(:

الغتراب والعمل ال�شحفي العودة.
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لقد اأو�شح هذا التق�شيم الزمني اأحداثاً 

هامة تلخ�ض بب�شاطة التحوالت التي عا�ض 

أثَّرت في حياة  آن������ذاك، والتي ا بها المجتمع ا

أي�شاً. أثَّر بها ا أثَّر بها، وا الكاتب، وبالتالي تا

وبداأ مذكراته باإهداء متميز...

»اإلى الذي������ن ال يعمل������ون... ويوؤذيهم اأن 

خرون، اإلى الذي������ن يكرهون �شماع  يعم������ل االآ

كلمة خير... توج������ه اإلى الغير... اإلى الذين 

حد بكريم �شنيع ونبل موقف.  ال يعترفون الأ

نانية  اإلى من ت�شغل الذاتية ذواتهم وتغمد االأ

حياته������م ف������ل يفك������رون اإاّل بمنفعته������م... 

واليعملون اإاّل لم�شلحتهم.

اإليهم جميعاً

أ�شوق هذه ال�شفحات علّهم يجدون فيها درو�شاً  ا

وعظات؟.. واالبتعاد عن التجارب والمنغ�شات...

من هذا المنطق... فاإنني اعترف بف�شل 

كل ذي ف�شل... وجميل كل ذي جميل... وقد 

وقف������ت حياتي كلها لخدم������ة وطني والنا�ض، 

و�شاأبقى ما حييت في خدمة وطني«.

ولى )1914-1946م(: الفترة الأ

الطفولة والبيئة. الن�شال �شد ال�شتعمار

أريج الما�شي، والهواء  ن�شيم الذكريات، وا

أ�شجار ال�شنديان التي تحيط  العليل ي�شافح ا

كبر ال�شيخ  بالم�شج������د ال������ذي بناه الج������د االأ

يا�شين الذي يمتد ن�شبه اإلى محمد بن اإ�شحاق 

التنوخي اأمير اللذقي������ة. ارتفع �شوته عبر 

أ رحلته في الحياة عام )1914م(  ثير لتبدا االأ

ومن قريته بيت ال�شيخ يون�ض والبيت الريفي 

الجمي������ل الذي و�شفه »مبن������ي من الحجارة 

العادي������ة والمطل������ي بالطي������ن م������ن الداخل 

والخارج والم�شقوف بالخ�شب وتعلوها طبقة 

عمدة  �شميك������ة من التراب، وت�شتن������د على االأ

الخ�شبي������ة. وعند الب������اب الخارجي المتعلق 

بالرت������اج الخ�شبي الذي يدخل من الكوة في 

الحائط )�ض17(.

وهو بو�شف������ه للبيوت والتق�شيم الداخلي 

له������ا والموؤونة )الحا�ش������ل(... ومفردات من 

والم�شطبة  والع������رزال  كالمدحل������ة  البيئ������ة 

والحاك������ورة تعابي������ر اأ�شبحت م������ن الذاكرة 

جيال. ه������ذه الطفولة ال�شعيدة  تتداوله������ا االأ

من هذه الطبيعة الجميل������ة وهو متنقل بين 

مدر�شة القري������ة ثم مدر�ش������ة �شافيتا حيناً، 

ومراف������ق لوالده ال�شيخ )يون�������ض( الم�شتمر. 

وكان������ت المفاجاأة المريرة ف������ي حياته وفاة 

وال������ده ليلخ�������ض المعاناة »و�شم������ت ال�شيخ 

الوقور وهو يتمتم بال�شهادتين« )�ض19(.

آن������ذاك في الثالثة ع�شرة من عمره،  كان ا

ترك������ه وال������ده وحي������داً عل������ى دروب الحياة 

ال�شعبة... ف������ي رعاية الوال������دة ال�شابة مع 

أ�شرتها ال�شغيرة  اأخوت������ه الثلثة لتحت�ش������ن ا

ب������اإرادة وجد، وحنان وح������زم، ون�شاأ وترعرع 
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أ�شرة دينية وطني������ة، اأنجبت العديد من  في ا

أ�شرف  العلم������اء وال�شيا�شيين والمجاهدين، وا

عمه ال�شيخ يا�شين على تربيته.

وبدت عليه علئم الذكاء والف�شاحة... 

أ�شاتذته يعه������دون اإليه اأن يخطب با�شم  كان ا

الط������لب في المواق������ف الر�شمية... وكانت 

موهبت������ه المبكرة في الخطاب������ة واالرتجال، 

وعندما اجتمع زعم������اء المنطقة وم�شايخها 

في قرية بيت ال�شي������خ يون�ض المعروفة بيت 

)عم������ه ال�شي������خ يا�شي������ن( بمركزه������ا الديني 

والتاريخ������ي الذي ي�شفه �شي������خ وقور مهيب 

أيه  �شري������ح ف������ي مواقفه، ج������ريء باإب������داء را

وملحظاته، نبيل في ت�شرفاته اإذ يقول:

»كان االجتماع في عام )1933م( لتوحيد 

الكلم������ة وتنظي������م ال�ش������ف والق�ش������اء على 

الع�شائرية وو�شع منه������ج لهذه الغاية وطلب 

 عمي ال�شيخ يا�شي������ن اإلقاء كلمة، ونالت 
ّ
اإلي

ا�شتح�شاناً واتفقوا على عقد اجتماع �شنوي 

ولك������ن الفرن�شيين منعوا انعقاده مرة اأخرى« 

أ اهتمام������ه بال�شع������ر واإلقائه،  )�������ض4(. ب������دا

والكتاب������ة والن�شر في ال�شح������ف الوطنية... 

أكث������ر مقاالت������ه �ش������د الرجعي������ة والتخلف  وا

وا�شتنكر  الع�شائري،  والتع�شب  قطاعية  واالإ

قطاعيين في المنطقة  وطاأة الرجعي������ة واالإ

وحملوا على عمه ال�شيخ يا�شين وطلبوا منه 

مخا�شمته والوقوف �شده... )�ض48(.

أ ن�شاطه الوطن������ي، و�شارك اأحزاب  وب������دا

)1939م(، وعار�ض قان������ون الطوائف الذي 

اأ�ش������دره الفرن�شي������ون، ودع������ا اإل������ى الوحدة 

ال�شورية، واتهم باإطلق النار على الم�شت�شار 

الفرن�ش������ي ف������ي اللذقية، وبع������د معاناة مع 

وملحقة  ال�شيا�شي������ة  و�شاع  واالأ ح������داث  االأ

الفرن�شيي������ن ل������ه قرر مغ������ادرة الب������لد اإلى 

العراق.

لم يكن من ال�شه������ل و�شوله اإلى الحدود 

ال�شورية العراقية، فق������د تعّر�ض للكثير من 

المفاجاآت، وا�شتطاع بعد جهد كبير الو�شول 

اإلى بغداد وتاأمين اإقامته بم�شاعدة اأ�شدقائه، 

وتعّرف على مجموعة من الوطنيين ال�شوريين 

الذين لجوؤوا اإلى العراق )�ض92(.

وفي الع������راق التق������ى �شخ�شيات وطنية 

عربية، وكتب مق������االت وطنية في ال�شحف 

ف������ي )ثانوية  العراقي������ة ومار�������ض التدري�ض 

الب�شرة(.

في ع������ام )1941م( �ش������ارك بثورة ر�شيد 

عال������ي الكيلني، وفي خريف عام )1941م( 

ع������اد اإل������ى �شورية بع������د اأن �ش������در عفو عن 

اللجئي������ن ال�شيا�شيين، وخ������لل هذه الفترة 

ا�شتمر في الكتابة في ال�شحف الوطنية.

وفي ع������ام )1943م( ا�شط������رت فرن�شا 

عط������اء �شوري������ة ا�شتقللها تح������ت �شغط  الإ

واأحداث واأحرار ال�شع������ب ال�شوري، ثم عّين 
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يوب������ي( رئي�شاً للوزارة  الفرن�شي������ون )عطا االأ

لت�ش������رف عل������ى االنتخابات. وف������ازت الكتلة 

الوطنية فوزاً كامًل، انتخب �شكري القوتلي 

للجمهورية، وفار�������ض الخوري رئي�شاً  رئي�شاً 

لمجل�ض النواب، و�شعد اهلل الجابري رئي�شاً 

لمجل�������ض ال������وزراء. وكان م�شطفى ال�شهابي 

محافظاً لّلذقية.

وفي ع������ام )1944م( زار الرئي�ض �شكري 

القوتلي محافظة اللذقي������ة، واأقيم احتفال 

ألقيت  �شعب������ي ور�شمي له، يق������ول الموؤلف: »ا

أ�شرت في������ه اإلى م������ا يعانيه الجبل  خطاب������اً ا

المري�������ض وعند الخروج م������ن ال�شرادق قال 

أتوقع لك م�شتقبًل  لي فار�ض الخوري: اإنني ا

باهراً« )�ض182(.

أّل������ف كتاب الجبل  وفي ع������ام )1944م( ا

المري�������ض اإذ يقول: »كان هذا الكتاب �شدى 

لحي������اة قا�شية موؤلمة مريرة قدر لي الن�شال 

أكت������ب ث������م اأعمل م������ع رفاق  والكف������اح واأن ا

منا�شلين �شرفاء في �شبيل محو تلك ال�شورة 

الباهت������ة المقيتة والموؤلم������ة والمذلة لحياة 

أبناء الجبل« )�ض183(. ا

ن�شر الكتاب �شمن نطاق �شيق ومحدود.

وتابع كتابة مق������االت كثيرة في ال�شحف، 

في اللذقية وحم�ض، والعا�شي في حماه... 

أة والتحدي  وكان������ت المقاالت تت�شف بالج������را

قطاعية وم�شاوئها  وتعطي �شوراً وا�شحة عن االإ

وماآ�شيها، كانت ال�شلطات الوطنية را�شية عن 

تلك المقاالت الجريئة )�ض184(.

وكان الن�شال طويًل ومتعدد االتجاهات 

�ش������كال ففي ع������ام )1945م( زار ال�شيخ  واالأ

أّلف كتاباً عن ثورة ال�شيخ �شالح  �شالح العلي وا

العلي عام )1947م( في )223 �شفحة(، واأقام 

حفل������ة تكريم له في )11 ني�ش������ان 1945م(، 

وذل������ك بعد انته������اء الحرب ع������ام )1945م( 

نهاي������ة العام، وف������ي )17 ني�ش������ان 1946م(، 

ومع ا�شتمرار الغلي������ان والثورة ال�شعبية �شد 

�شلط������ات اال�شتعمار الفرن�شي وازدياد القمع 

من جل�شة قرر فيها  الوح�شي، عقد مجل�ض االأ

وجوب جلء الق������وات الفرن�شية عن �شورية، 

وقد تم فع������ًل جلء اآخر جندي فرن�شي في 

)1946/4/17م( مما مّكن �شورية في نهاية 

المطاف من تحقيق اال�شتقلل، واأن تمار�ض 

حياتها الطبيعية.

الفترة الثانية )1947-1958م(:

الجالء - العمل النيابي

بع������د الجلء ب������داأ عهد الحري������ة وبناء 

موؤ�ش�شات الدولة، وحدد موعد االنتخابات 

بدق������ة  أ�ش������ار  وا )1947/9/27م(،  ف������ي 

ومو�شوعية اإلى هذه الفترة الهامة من حياته 

ولى اإلى  ال�شيا�شية، واأعلن تر�شيحه للمرة االأ

فكار التي  المجل�ض النيابي، وعر�ض اأهم االأ
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�شبقت موعد االنتخاب اإذ يقول: »في �شيف 

ع������ام )1947م( ح������دد موع������د االنتخابات 

ن المجل�ض كان������ت انتهت مدته،  النيابي������ة الأ

ل قانون االنتخابات،  وقبل انتهاء المدة ُعدِّ

واأ�شبح النواب ينتخبون مبا�شرة من ال�شعب 

ولي�������ض بو�شاط������ة )المنتخبي������ن الثانويين( 

أ عه������د، واأ�شبح  وبذل������ك انتهى عه������د وبدا

المواط������ن ينتخ������ب المر�شح ال������ذي يريده، 

والمجل�ض الجديد هو الذي �شينتخب رئي�ض 

الجمهورية الجديد« )�ض238(.

ثم يع������ود ليق������ول: »حم������ي وطي�ض 

المعرك������ة االنتخابية في �شائ������ر اأنحاء 

الذي������ن  المر�شح������ون،  وكث������ر  الب������لد، 

�شن������ام، وك�شر نير الرجعية  يحملون االأ

قطاعي������ة. وكان م������ن البديه������ي اأن  واالإ

اأخو�ض المعرك������ة االنتخابية واأ�شدرت 

بيان������اً حافًل حددت في������ه المهام التي 

�شاأعمل على اإنجازها:

اأعلنها ثورة جارف������ة على الجهل والفقر 

والمر�������ض، معركة تحريرية �ش������د الرجعية 

أيها ال�شع������ب الكريم �شاأقطف  قطاعية، ا واالإ

بع�ض الكلمات من البيان هي اأول مرة تمار�ض 

فيها اأعمالك االنتخابية في اأجواء ال يرتفع 

فيها اإاّل علم بلدك.

أبناء اأمتك،  اأوال ت�شمع �شوت������اً اإاّل �شوت ا

أثراً  جنبي دخيل وال ا وال تلمح قامة اأو ظل الأ

أر�شح نف�شي  لل�شتعمار ينب�ض وهي اأول مرة ا

للنيابة« )�ض240(.

وهنا وقف �شامخاً ليقول كانت التجربة 

�شف لم تكلل بالنجاح  ول������ى �شعبة، ومع االأ االأ

نها تحتاج اإلى مهارات عديدة، وبالرغم من  الأ

ذلك كان الفرق ب�شيطاً، وكانت نواة لنجاحي 

في االنتخابات القادمة )�ض240(.

بع������د فت������رة ق�شي������رة ح������دث االنقلب 

ول، بقي������ادة العقي������د )ح�شني  الع�شك������ري االأ

الزعي������م( ع������ام )1949م(، وُح������لَّ المجل�ض 

أ�شهر ونيف ُقِتل ح�شني  النيابي، وبعد ثلثة ا

الزعي������م وا�شتل������م الحك������م قائ������د االنقلب 

الع�شك������ري الثاني العقي������د �شامي الحناوي، 

علن  وبعد انعقاد الجمعية التاأ�شي�شية تمَّ االإ

عن انتخابات نيابية في )1949/12/18م( 

ح للنتخابات،  أ ن�شاط������ه ال�شيا�شي وتَر�شَّ وبدا

وف������از فوزاً �شاحقاً لم������ا يتمتع به من �شعبية 

كبيرة، وت������رك ه������ذا النجاح �ش������دًى كبيراً 

لمواجهيه وف������وزه على الزعامات التقليدية، 

واجتم������ع المجل�ض وانتخ������ب الرئي�ض ها�شم 

تا�شي رئي�شاً للجمهورية. االأ

وخلل هذه الفترة البرلمانية كان ع�شواً 

فعاالً ون�شيط������اً، وعين في لجن������ة الد�شتور 

وع�شو لجنة ال�شوؤون الخارجية.

وفي ربي������ع ع������ام )1950م( انعقد في 

دم�ش������ق مجل�ض الجامع������ة العربية، وتقدم 
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بمذكرته ال�شهيرة التي طالب فيها بموقف 

لل������دول الغربية  عربي موح������د بالت�شدي 

المتاآمرة �شد الع������رب واإلغاء المعاهدات، 

جنبية وكانت  وتاأميم البترول وال�شركات االأ

آراءه ومواقفه في  المذكرة تلخ�ض اأفكاره وا

و�ش������اع ال�شيا�شية ومن ق�شية فل�شطين،  االأ

وكان له������ا �ش������دى �شيا�شي كبي������ر تناقلتها 

الدول العربية والغربية )�ض359(.

التاأ�شي�شية  أثن������اء انعق������اد الجمعي������ة  وا

النياب������ي  المجل�������ض  ت�شميته������ا  تم������ت 

)1949/2/1م- 1952/11/29م(، وبتاريخ 

االنقلبي������ون  حك������م  )1952/11/29م( 

بزعامة العقيد اأديب ال�شي�شكلي وبعد ذلك 

رجنتين بمهمة وطنية  �شافر اليون�ض اإلى االأ

ر�شمية للدعاي������ة اإلى الق�شية الفل�شطينية، 

وكان������ت له محا�شرات في مدن عديدة في 

رجنتين ومق������االت في ال�شحف العربية  االأ

الجريدة  )المواه������ب،  مج������لت  آن������ذاك،  ا

اجتماعات  وح�ش������ر  اللبنانية(،  ال�شوري������ة 

دبي������ة وتعرف اإل������ى اأع�شائها  الرابط������ة االأ

وال�شع������راء المهجريي������ن وكذل������ك زار مدن 

البرازي������ل والجالية العربي������ة فيها وزادت 

�شلت������ه بالمغتربي������ن )1953م(، وبذلك ناأى 

بنف�ش������ه عن االنتخابات التي اأعلنها العقيد 

)اأديب ال�شي�شكلي( وبقي اإلى حين االنقلب 

على ال�شي�شكلي وبعد زوال حكم ال�شي�شكلي 

ع������اد المجل�������ض النيابي ال�شرع������ي واأعيد 

تا�شي رئي�شاً للجمهورية  الرئي�ض ها�ش������م االأ

وُح������دد موعد للنتخاب������ات الجديدة )27 

أيلول 1954م( )�ض400(. ا

»واحتدم������ت المعرك������ة االنتخابية بعنف 

و�شراوة كما ل������م ت�شهد لها البلد مثيًل في 

أو ب������اأي عهد، و�شّكل������ت الئحتان  اأي م������كان ا

انتخابيتان، اإحداها: عبد اللطيف اليون�ض، 

محمد اأمين ر�ش������لن، رفيق جبرائيل ب�شور« 

)�ض401(.

ويعود الموؤلف ليتحدث عن �شير العملية 

االنتخابي������ة وتحلي������ل �شف������اف للمر�شحي������ن 

أُنفقت من قبلهم  موال التي ا المتناف�شين، واالأ

م������ن اأجل اإ�شقاط )عب������د اللطيف اليون�ض(، 

آلية �شير العملية  واليزال ال�شرح المب�شط عن ا

االنتخابية، وعن الموؤيدين )�ض402(.

أزال اأذكر بحذر هذه الفترة وكم كنت  وما ا

أتمن������ى اأن يو�ّشح لي )اب������ن الحادية ع�شرة(  ا

أ�شرار االنتخاب������ات والتنظيم للقوائم  بع�ض ا

وتوزيع  والدعاي������ة  والمناف�شة  االنتخابي������ة، 

البيان االنتخابي وتوزيع �شناديق االقتراع.

واأخي������راً... »ج������رت االنتخابات في جو 

من،  ه������ادئ ولم يقع اأي حادث يعكر �شفو االأ

نَّ الراأي العام ف������ي منطقة �شافيتا 
وذلك الأ

واٍع وم�شهور باالتزان وح�شن التقدير وتلفي 

من« )�ض420(. مور المخلة باالأ االأ
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وبعد اأن �شرح بكل ب�شاطة �شير العملية 

االنتخابية، تق������دم بال�شكر الجزيل لكل 

من �شاهم معه، من اأن�شاره وموؤيديه في 

أثناء العملية االنتخابية، يقول: »وفازت  ا

جبهتن������ا فوزاً �شاحقاً مما كان لها �شدى 

كبير في اأنحاء �شورية وحتى في لبنان« 

)�ض402(.

وعقد المجل�������ض النيابي اأولى جل�شاته 

وانتخ������ب الرئي�ض �شك������ري القوتلي رئي�شاً 

للجمهوري������ة ف������ي )1954/1/14م(، وقد 

اأكمل ه������ذا المجل�ض المدة الد�شتورية من 

)1954م -1958م( كما انتخب عبد اللطيف 

أمي������ن �شر المجل�ض النيابي، وكان  اليون�ض ا

ع�شاء البارزين،  أثناء هذه الفترة م������ن االأ ا

وعرف بن�شاطه المميز، و�شارك في عدد 

من الوفود الر�شمية، وكان له دور فعال في 

�شيا�شة الدول������ة، وكانت مواقفه الخطابية 

أتها وجديته������ا ومعالجتها  الم�شه������ورة بجرا

مور بدقة واإخل�������ض ومتابعة م�شتمرة  للأ

وفيها ذلك من اأجل ق�شية يوؤمن بها.

وكان������ت الفت������رة الواقع������ة بي������ن عامي 

ح������داث  باالأ زاخ������رة  1958م(  )1954م- 

ال�شيا�شية الهامة من تاريخ �شورية. 

وازدادت العلق������ات ال�شوري������ة الم�شرية 

واكت�شب������ت طابع������اً اأخوياً، ومواق������ف �شورية 

البطولية من االأحلف الع�شكرية و�شمودها 

مبريالية )�ض433(. في وجه ال�شهيونية واالإ

ويع������ود اليون�������ض لي�ش������رح اأهمي������ة هذه 

المرحل������ة التي كان������ت ال�شيا�شة القومية في 

أنه بادر ف������ي اأحد االجتماعات مع  اأوجها وا

الرئي�ض عبد النا�شر اإلى القول:

»ه������ل هناك م������ا يمنع قي������ام اتحاد بين 

�شوري������ة وم�ش������ر؟ واأبدى الرئي�������ض اهتماماً 

بالغاً بال�شوؤال و�شكرن������ي لطرح الفكرة التي 

تدل عل������ى العاطفة القومي������ة التي دفعتني 

اإليه������ا. وكان �شوؤال������ي يت�شم������ن اقتراحاً هو 

االتحاد يبقى لكل واح������د من البلدين كيانه 

وا�شتقلله الذاتي، ولي�ض وحدة تذوب فيها 

الكيانات وت�شبح كيان������اً واحداً � كما ح�شل 

فيما بعد«.

أكثر �شهولة واأقل �شعوبة  ومع اأن االتحاد ا

وتعر�شاً للنك�شات فاإن الرئي�ض عبد النا�شر 

راأى التاأني...

ويعود الموؤلف ليوؤكد:

أن������ا على ثق������ة تامة بما  »وم������ن يقيني وا

اأقول لو اأن الوح������دة التي ح�شلت فيما بعد 

بين البلدين كان������ت اتحاداً كما اقترحت لما 

ح�شلت تلك النك�شة الرهيبة والموؤلمة على 

الوحدة ولكان من الممكن اأن ي�شتمر االتحاد 

ن« )�ض438(. اإلى االآ

وخلل الفترة الواقعة بين 1954-1955م( 

تم توقيع اتفاق دفاع �شوري م�شري.
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وفي ع������ام 1956م كان العدوان الثلثي 

على م�ش������ر، وتاأمي������م قن������اة ال�شوي�ض وكان 

ل�شورية موقف عربي.

كم������ا حدث على ال�شاح������ة الداخلية عام 

)1955م( اغتي������ال العقيد عدن������ان المالكي 

أث������ره وتداعياته على  وكان له������ذا االغتيال ا

أ�شار الموؤل������ف ب�شفافية و�شدق  المنطقة، وا

اإلى ن�شاطه قائًل:

»في حيات������ي النيابية تقدمت باقتراحات 

أ�شئل������ة كثيرة ومن الن������ادر اأن عقدت جل�شة  وا

نيابية اإاّل وا�شتركت فيها بالمناق�شات ولي فيها 

�شئلة واال�شتجوابات« )�ض515(. بع�ض االأ

في عام )1958م(:

تمت الوحدة بين �شورية وم�شر، واأعلنت 

الوحدة في )1958/2/1م( وانتخب الرئي�ض 

جمال عبد النا�شر رئي�شاً للجمهورية العربية 

المتحدة با�شتفتاء �شعبي.

الفترة الثالثة )1958م -1963م(:

الوح���دة ال�شوري���ة الم�شري���ة- المنطقة 

العربية- النف�شال

فترة هامة من تاري������خ �شورية، �شاأقطف 

أثن������اء الوح������دة  ح������داث الهام������ة ا بع�������ض االأ

ال�شوري������ة الم�شري������ة، اأعلن������ت الجمهوري������ة 

قليم  العربية المتح������دة، واأ�شبحت �شورية االإ

قليم الجنوبي، وا�شتبدل  ال�شمالي، وم�شر االإ

حمر  بالعلم ال�ش������وري علم الوحدة باألوانه االأ

الخ�شراوين،  والنجمتين  �شود  واالأ بي�ض  واالأ

وجرت تعديلت كثيرة على القوانين، وعلى 

موؤ�ش�شات الدولة. واأحدثت وزارات جديدة، 

و�شلبياتها  باإيجابياتها  جراءات  االإ وانعك�شت 

على دوائ������ر الدول������ة وموؤ�ش�شاتها وال مجال 

ن. لذكرها االآ

وفي )15 اآب( ح�شل انقلب في العراق 

ذهب �شحيت������ه الملك في�ش������ل الثاني وولي 

عه������ده )عبد اهلل(، ورئي�������ض مجل�ض الوزراء 

)ن������وري ال�شعيد(، وكان رجل االنقلب )عبد 

ال�ش������لم عارف( ال������ذي زار دم�شق في )18 

أيام. اآب( اأي بعد ثلثة ا

وكان الرئي�ض عبد النا�شر يزور االتحاد 

ال�شوفييت������ي، وع������اد اإلى دم�شق ف������وراً وكان 

اللقاء لقاًء اأخوياً خفقت له قلوب الجماهير 

ال�شورية لتحقيق الوحدة.

ولك������ن ال������دول اال�شتعماري������ة عملت على 

اإق�شاء )عارف( واإح������لل عبد الكريم قا�شم 

محله، وكرت الم�شبحة وعاد )عارف( وق�شى 

على )قا�شم(، وكرت مرة اأخرى، فق�شت على 

حل������م اتحاد البلدين، وتوال������ت اأحداث بغداد 

ن. )�ض531(. وكان ما ن�شاهده حتى االآ

وعر�ض الموؤلف ب�شفافية و�شراحة الو�شع 

في �شورية من جمي������ع النواحي االقت�شادية 

واالجتماعي������ة وال�شيا�شي������ة والتطورات التي 
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ح�شل������ت وت�شمية نواب رئي�������ض الجمهورية 

)اأكرم الحوراني، �شبري الع�شلي(.

ويع������ود لي�شرح من جدي������د كيف تم حل 

حزاب ال�شيا�شية جميعها ا�شتجابة لل�شرط  االأ

�شا�ش������ي ال������ذي ا�شترط������ه )الرئي�ض عبد  االأ

قليمين اإاّل حزب  النا�ش������ر( ولم يبَق ف������ي االإ

)االتحاد القومي( الذي تمَّ ت�شكيله في م�شر. 

واأجريت انتخابات لع�شوية هذا الحزب في 

آثر العزلة واالبتعاد  نه ا �شورية، ولم ي�شترك الأ

عن ال�شيا�شة في تلك الفترة.

ولك������ن رجل الفك������ر دائم العط������اء، فقد 

علم )عبد القادر حاتم(  طل������ب منه وزير االإ

حداث في  اأن يكتب تعليقات �شيا�شية عن االأ

حداث  اإذاعة دم�شق وكان من خللها يتابع االأ

الهامة محلياً وعربياً ودولياً، ويكتب م�شتنداً 

بذلك على واقعه������ا ومجرياتها، مبيناً وجهة 

نظر )ج.ع.م( اإليها...

ذاعة  ثم طلب من������ه اإلقاء اأحاديث في االإ

الم�شرية ع������ن المغتربين العرب في اأمريكا 

ألق������ى اثنين وع�شرين حديث������اً جمعها فيما  وا

بعد في )كتاب المغتربين( )1959م(، وتمت 

طباعته في )1964م(.

أم������ام ه������ذه  وال ب������د للق������ارئ اأن يق������ف ا

ال�شخ�شية الممي������زة التي تتحدى المخاطر 

ح������داث التي يمر بها على �شعيد الواقع  واالأ

الخا�������ض والعام وكيف يتاب������ع م�شيرة حياته 

ن�شان المتاألق الذي يحترمه  بنجاح، فه������و االإ

كل من يعرفه لما يتمتع به من عزة وكرامة.

أيل������ول عام  وف������ي الن�شف الثان������ي من ا

)1961م( طل������ب منه عب������د الخالق ح�شونة 

الذه������اب اإلى القاه������رة للجتماع والتحدث 

مع������ه ف������ي مو�شوع تعيين������ه مدي������راً لمكتب 

رجنتي������ن، ويقول  الجامع������ة العربي������ة في االأ

اليون�������ض: »ذهبت اإلى م�ش������ر واجتمعت مع 

)عب������د الخال������ق ح�شونة اأمين ع������ام جامعة 

ال������دول العربي������ة( وت������م االتفاق عل������ى قرار 

خذ  التعيين واالجتماع مع مديري المكاتب الأ

التعليم������ات اللزمة منهم، وباليوم ذاته زرت 

علم واأطلعته على خبر التعيين. وزير االإ

ذاعات  وفي �شباح اليوم التالي فاجاأتنا االإ

العالمية بح�شول انقلب ع�شكري من دم�شق 

�شد الوحدة 1961/9/28م« )�ض546(.

»وبعد االنف�شال �شرت في موقف حرج 

جداً لي�ض من ال�شهل مراجعة مكتب الجامعة 

العربية، وقد جرى في �شورية ما جرى.

أم������ري واأخيراً �شممت على  وحرت في ا

الع������ودة اإل������ى دم�ش������ق بع������د اأن �شمحت لي 

ال�شلط������ات الم�شرية ولل�شوريين الموجودين 

في م�شر المغادرة اإلى بلدهم« )�ض550(.

و�شاع  أثن������اء االأ َمْن ه������م قادة االنف�شال؟ ا

التي تم������ر بها البلد، اغتن������م الفر�شة بع�ض 

ال�شباط وبدوؤوا بالتحرك للقيام بانقلب �شد 
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الوح������دة، وكان العقيد عبد الكريم النحلوي 

مدير مكتب )الم�شير عبد الحكيم عامر( هو 

المخطط والموجه للنف�شال. )�ض545(.

وكان المقدم حي������در الكزبري هو قائد 

قوات البادية التي زحفت اإلى دم�شق وا�شتولت 

على المراكز العامة، وفي )1961/9/29م( 

َعّين ن�شيبه ماأم������ون الكزبري رئي�شاً للوزارة 

أ�شاتذة كلية الحقوق، وخّوَل المجل�ض  وهو اأحد ا

ح������ق اإ�ش������دار المرا�شي������م الت�شريعية خلل 

الفترة االنتقالية واأعي������د ا�شم )الجمهورية 

العربي������ة ال�شوري������ة(، وج������رت االنتخاب������ات 

النيابي������ة بتاريخ )1961/12/12م( وانتخب 

)عبد اللطيف اليون�������ض( نائباً للمرة الثالثة 

عن منطقة �شافيتا، وت������م انتخاب الرئي�ض 

ناظم القد�شي رئي�ش������اً للجمهورية ومعروف 

الدواليب������ي رئي�شاً للوزراء. ول������م تكن فترة 

االنف�شال فترة ا�شتقرار وكانت فترة �شراع 

حزاب، وخارج������ي بين من  داخل������ي بي������ن االأ

أ�ش�ض جديدة،  يميل اإلى اإعادة الوحدة على ا

وعمت المظاهرات الت������ي تندد باالنف�شال 

بين حين واآخر.

ولم يدم ذلك طويًل، فبعد �شنة ون�شف 

من االنف�شال ح�شل انقلب ع�شكري، وفي 

)1963/3/8م( ا�شتل������م حزب البعث العربي 

اال�شتراكي زمام ال�شلطة.

الفترة الرابعة )1964-1989م(:

الغتراب والعمل ال�شحفي- العودة اإلى الوطن

يام  أيامه������ا عن االأ فت������رة جديدة تختلف ا

ال�شابقة التي مرت، بعيداً عن عالم ال�شيا�شة 

�شار في درب االغتراب والعمل ال�شحفي كان 

يردد »اأما اآن لهذه الحقائب اأن ت�شتريح؟« لم 

يقف مكت������وف اليدين اأمام مفاجاآت الحياة، 

وهو دائماً ربان ال�شفينة الحاذق الذي يقودها 

عا�شير والمفاجاآت. على الرغم من االأ

كّل مرحل������ة م������ن تاري������خ �شوري������ة مليئة 

حداث المتنوعة، ول������كل مرحلة رجالها  باالأ

ال�شيا�شي������ة  ال�شخ�شي������ات  م������ن  والعدي������د 

والع�شكرية التي تتحمل الم�شوؤولية، وهدفها 

عل������ى طريقت������ه  كل  بالمجتم������ع  النهو�������ض 

الخا�ش������ة، ومنهج������ه، والمذكرات هي �شجل 

للزم������ن، وا�شتعرا�ض للتاريخ ويقول اليون�ض: 

»المذكرات هي �شج������ل للزمن والنا�ض فيما 

هي ا�شتعرا�������ض للتاريخ، فاإنها تمكن القارئ 

من االط������لع على ما جرى من ذلك التاريخ 

واأخذ الدرو�ض والعظات منه، واأما اأن يتحدث 

ا جرى له ومعه لي�ض  الكات������ب عن نف�شه وعمَّ

ه������ذا ما ي�شي������ن، وما يوؤاخذ علي������ه بل واقع 

يفر�شه الواقع، والحياة مدر�شة. وكل امرئ 

من هذه الحياة هو تلميذ في هذه المدر�شة 

أكثر نجاحاً في هذه الحياة هو من يعترف  وا

بها ويوؤمن به �شعاراً له« )�ض571(.
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في �شيف )1964م(، قرر ال�شفر، وطلب 

تا�شي( ال�شماح  من وزير الداخلية )نور الدين االأ

له بال�شفر، وكان ثم������ة قرار يمنع ال�شيا�شيين 

من مغادرة البلد يق������ول: »ا�شتقبلني بمنتهى 

اللطف، وف������ي الي������وم التال������ي �شلمني طلب 

الموافق������ة واأكد لي اأن اأح������داً لم يعتر�ض، بل 

ذكرني بع�شهم بالثناء على مواقفي الجريئة 

والبناءة في مجل�ض النواب« )�ض572(.

ويعود ليقول: »لحظ������ات قا�شية ومريرة 

ن�ش������ان وقبل �شف������ري اجتمعت  ف������ي حياة االإ

أبلغتهم موعد �شفري  باأقربائي واأ�شدقائي وا

وال اأعرف متى اأعود.

والدموع  وكان التاأثي������ر امتناناً جميع������اً 

تت�شابك. )�ض573(.

قارب!  ما اأق�شى القدر! وما اأق�شى عقوق االأ

أ�شعر باأنني  خرين، وربما ا اأق�شى من عقوق االآ

اأمام لحظات اإن�شانية م�شيرية، ال مجال للبعد 

ف�شل ذكرها بالتف�شيل. عنها ومن االأ

اللحظة التي غادرت فيها منزلي وراأيت 

والدت������ي وزوجتي تبكيان، هي من اللحظات 

المدم������رة ف������ي حياتي، والت������ي ال تن�شى من 

الم�شتحيل اأن تن�شى، والدتي م�شت وذكراها 

في نف�ش������ي اإلى اأن األحق بها، وزوجتي )بنت 

عمي( تحملت معي الكثير وكانت دائماً خيراً 

أك������رر اعترافي بذل������ك. )�ض573(.  مني. وا

تركتهما للم�شوؤولية والحزن...«.

وتاب������ع قائ������ًل: »�شاف������رت اإل������ى اأمريكا 

رجنتين. وهنا  الجنوبية وزرت فنزويل، ثم االأ

يوؤكد الموؤلف اأهمية ه������ذه المرحلة الهامة 

من حياته و�شيكون له كتاب خا�ض بها. 

رحم اهلل والدته الحكيمة الفا�شلة التي 

أثن������اء اغترابه، ولم ي�شتطع الح�شور  توفيت ا

عند وفاتها.

أة  ������ا زوجت������ه الت������ي كانت تمث������ل المرا مَّ
أ ا

الر�شينة الفا�شلة التي حملت اأعباء الحياة 

ال�شيا�شية، وغياب الزوج المتكرر والمتنوع، 

وهي �شابرة �شامتة تقوم بواجبها على خير 

أ�شرته������ا، ومجتمعها رحمها اهلل  وج������ه تجاه ا

رحمة وا�شعة وقد كتب على �شريحها:

ب��ل��غ��ت ال���ث���م���ان���ي���ن واأن�������ت لب�����س��ة

خ�سنا اأم  الدهر  لن  الطهارة  ثوب 

يام تدور معها  وهكذا الحياة ت������دور واالأ

باأحداث جديدة، ومفاجاآت متعددة، وبعد اأن 

بداأت جولته في عالم المهجر، زار اأ�شدقاءه 

رجنتين، فنزويل،  في اأمريكا اللتيني������ة، االأ

أ�شترالي������ا، واأخي������راً ح������ل ب������ه المطاف في  ا

أثناء جولته يلقي محا�شرات  البرازيل، وكان ا

ع������ن الوطن العرب������ي وعن �شوري������ة خا�شة، 

وكانت محا�شراته تلقي اإقباالً �شديداً.

أّل������ف كتاباً من �شميم  وفي عام )1967م( ا

ح������داث وقد ح�شلت ماأ�ش������اة حرب حزيران  االأ

)1967م(، بعد طبع الكتاب، اأ�شاف اإليه: »اأكتب 



 مذكرات الوطن

2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  ��02016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

عن الماأ�شاة التاريخي������ة المروعة التي تت�شمن 

لم والحزن لما حدث«، وو�شعها في المقدمة  االأ

دون اأن تاأخذ �شفحاتها اأرقاماً، وقال:

»لق������د خ�شرنا معرك������ة، ولكننا لم نخ�شر 

الحرب، ولن نخ�شره������ا اإاّل يوم نخ�شر ثقتنا 

باأنف�شن������ا واإيماننا بق�شيتن������ا وباأننا ننت�شر، 

أ�ش�ض واقعية �شليمة  أنف�شنا عل������ى ا يوم نبني ا

نعرف كيف ن�شترد �شرفنا وكرامتنا المهيبة 

نف�شنا قبل المعركة  وننت�شر« يجب اأن نعود الأ

المقبل������ة، ونحا�شبها، وناأخذ اأحكاماً �شارمة 

بحق الذين تهاونوا وتكا�شلوا وا�شتنكفوا.

أل������ف كتاباً عن  وف������ي �شي������ف )1968م( ا

�شفي������ق معل������وف )ال�شاعر( يق������ول: »ا�شتقر 

ب������ي المقام في �ش������ان باول������و، وعر�ض على 

�شدقاء فك������رة تاأ�شي�ض جريدة وبعد فترة  االأ

نب������اء( ثماني �شفحات  اأ�ش������درت )جريدة االأ

باللغتين العربية والبرتغالية«. وهنا يتحدث 

باخت�ش������ار ع������ن العقب������ات الكثي������رة الت������ي 

أو  �شراف ا أو االإ اعتر�شته �ش������واء بالترخي�ض ا

تاأمين الم�شتلزمات ال مجال لعر�شها، »ولكن 

أتراج������ع ومن عادات������ي متى ما  عزم������ت اأال ا

أتراجع«. أتردد وال ا اأقدمت اأن ال ا

ويع������رف الم�شوؤولون ف������ي �شورية وكبار 

أثر  نباء ا أنه كان لجري������دة االأ أبن������اء الجالية ا ا

كبير ودور هام في تقوية ال�شلت وتمتينها 

م )�ض588(. بين المغتربين والوطن االأ

وف������ي ع������ام )1970م( ق������ام بالحرك������ة 

�شد(. الت�شحيحية وزير الدفاع )حافظ االأ

وي�شف هذه الفترة قائًل:

»وف������ي ال�شن������ة الثانية لتولي������ه ال�شلطة، 

وبعد انتخابه رئي�شاً للجمهورية زرت �شورية 

�شد /32/ �شوؤاالً  وقابلته وقدمت للرئي�ض االأ

و�شاع في �شورية عربياً ودولياً، وقد  حول االأ

تلطف واأجاب عليها كله������ا وات�شمت اأجوبته 

ال�شدي������دة بالحكم������ة والدق������ة وال�شراح������ة 

والمو�شوعية وهذا ما اأحدث دوياً كبيراً في 

علم المحلية  المغتربات وتناقلتها و�شائل االإ

والعالمية وعلقت عليها.

�شد فقد  والمغتربون مدينون للرئي�ض االأ

ميركية لتعليم  أوف������د معلمين اإلى الق������ارة االأ ا

آبائهم واأجدادهم وفي  أبناء المغتربين، لغة ا ا

عام )1973م( تاأ�ش�شت في مدينة �شان باولو 

منظمة اتحاد الجمعيات العربية التي اأطلق 

ول  عليها ا�شم )في������اراب( وعقد الموؤتمر االأ

آير�ض( واليزال اللقاء  رجنتين )بوين�ض ا في االأ

م�شتمراً بدوراته.

ونظ������راً لظ������روف �شحية معين������ة غادر 

البرازيل وعاد اإلى الوطن ليبقى فيه عامين 

كاملين، كان������ا حافلين بالكتاب������ة والمطالعة 

واللقاءات والزيارات واإلقاء المحا�شرات.

ف������ي ع������ام )1977م( ع������اد م������رة اأخرى 

�شدقاء في  رجنتين، وبم�شاع������دة االأ اإلى االأ
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المهج������ر والوطن، وبع������د معان������اة متعددة 

الجوانب تمكن من الح�شول على ترخي�ض 

)الجري������دة الوطن( ا�شتط������اع متابعة العمل 

�شبانية،  واإ�شداره������ا باللغتين العربي������ة واالإ

وا�شتم������ر �شدوره������ا عدة �شن������وات وتميزت 

باإب������راز االتجاه العربي وال�شع������ور القومي. 

رجنتي������ن كما في  وتاب������ع قول������ه: »وف������ي االأ

أتلقى التهديدات الم�شتمرة«  البرازيل، كنت ا

)�ض615(.

ألقي������ت العدي������د من  ا أثن������اء وج������ودي  وا

المحا�شرات في الجامع������ة الكاثوليكية في 

ألقيت  ا )التوكوم������ان(، وفي ع������ام )1986م( 

محا�شرة عن »الح�شارة العربية واأثرها في 

ن�شان«  ن�شاني������ة وبناء االإ تكوين الح�شارة االإ

ومنحت )�شهادة الدكتوراه الفخرية(.

لم يترك )اليون�ض( منا�شبة اإاّل وذكر فيه 

أو اأي �شخ�ض قدم له  ا�ش������م �شديق اأو قريب ا

أو �شاهم معه ف������ي نجاح اأي عمل  م�شاع������دة ا

قام به خلل حياته ال�شيا�شية. 

وك������م كان������ت �شخ�شيت������ه الجذابة محط 

اإعجاب الكثيرين وهي جواز مرور اإلى قلوب 

معارفه واأ�شدقائه! حتى اإنه قلَّ مثيله بكثرة 

�شدق������اء والمحبي������ن والحيوي������ة والحياة  االأ

دب، �شافر  االجتماعية الزاخ������رة بالعلم واالأ

اإلى العديد من دول العالم في مهمة ر�شمية 

أو زيارة وقابل �شخ�شيات عالمية و�شيا�شية  ا

وعلمية ودينية.

في ع������ام )1991م( نال جائ������زة جبران 

خليل جب������ران العالمية، وع������اد اإلى الوطن، 

يام الطويلة  أ�شرته بقرب������ه، لتعّو�ض االأ لتنعم ا

أينما  مغترباً وبعيداً عن وطنه واأهله... وهو ا

ح������لَّ م�شدر بهجة فهو حلو المع�شر، حا�شر 

أنيق المظهر. النكتة، ا

واأقيمت ل������ه الحف������لت التكريمية التي 

هو جدير بها لم������ا قدم للوطن خلل حياته 

الحافلة بالعطاء والزاخرة بالعلم والمعرفة.

وطب������ع مذكراته، واأعاد طبعها مرة ثانية 

وكذلك تمَّ طباعة اأعماله الكاملة.

وحياة المثقف م�شتمرة في حياته وبعد 

ن ما كتبه حاف������ل يزين �شفحات  ممات������ه، الأ

تاريخ الوطن.

هذه ال�شفحات التي اأوجزت فيها اإ�شعاعاً 

من عبقري������ة، ووم�شات م������ن تاريخ الوطن، 

تر�شم �شورة موجزة عن )تاريخ �شورية(.
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باحث و�أ�ستاذ في كلية �لطب.  ❁
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د. �صادق فرعون
❁

������ة الغربية م������ن محافظة على الحاف������ة الغربية م������ن محافظة على الحاّف������ة الغربية م������ن محافظة 

هول وتتبارز اله�ضاب ضهول وتتبارز اله�ضاب ضهول وتتبارز اله�ضاب  ضويداء« تترامى ال�ضويداء« تترامى ال� ويداء« تترامى ال�ضويداء« تترامى ال�ض ض»ال�ض»ال�

المغطاة بخ�ضرة يانعة في بدايات الربيع. 

جار ضجار ضجار  ض�ض� عير، وفيها الضعير، وفيها الضعير، وفيها الأ ضفيها حقول القمح وال�ضفيها حقول القمح وال�

عة ضعة ضعة  ضوب ه������ذه الخ�ضرة الوا�ضوب ه������ذه الخ�ضرة الوا� وب ه������ذه الخ�ضرة الوا�ضوب ه������ذه الخ�ضرة الوا�ض ضالخ�ضر، وت�ضالخ�ضر، وت�

ود، هي ضود، هي ضود، هي اأحج������ار »اللجاة«  ضغي������رة �ضغي������رة � غي������رة �ضغي������رة �ض ضبقع �ضبقع �

البركانية التي تتناث������ر في تلك البقعة من 

ى ليظنه������ا الزائر الغريب قطعة العالم حتى ليظنه������ا الزائر الغريب قطعة العالم حّتى ليظنه������ا الزائر الغريب قطعة 

ّن كّمان كمان كّماً هائاًل
أ ا كا كا ماوي ق�ص������ي
ّ
ماوي ق�ص������ي
ّ

ماوي ق�ص������يصماوي ق�ص������يص صم������ن كوكب �صم������ن كوكب �

ود صود صود اأمطرت ه������ذه البقعة من  صم������ن نيازك �صم������ن نيازك �

ةصةصًة ص ووح�ص ووح� ������اص������اص������اً صفت عليها غمو�صفت عليها غمو� فت عليها غمو�صفت عليها غمو�ص ص�ص� ار�������ض فار�������ض فاأ الأ

رةصرةصرة ص تل������ك الخ�ص تل������ك الخ� ل يخفف م������ن اأثرهما اإل
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عة التي ت�شوبها بقع من �شقائق النعمان شعة التي ت�شوبها بقع من �شقائق النعمان شعة التي ت�شوبها بقع من �شقائق النعمان  شال�شا�شال�شا�

ي������م البارد شي������م البارد شي������م البارد  شال ذلك الن�شال ذلك الن� إال�شدي������دة الحم������رة واإ إال�شدي������دة الحم������رة و

و�س للغري������ب القادم شو�س للغري������ب القادم شو�س للغري������ب القادم اإلى  ش ال������ذي يو�ش ال������ذي يو� سالمنع�سالمنع�س

م  وبهدوء يخيم  وبهدوء يخّيم  سا�������س منع�سا�������س منع�س ا�������س منع�شا�������س منع�ش شح�شح� اماكن باماكن باإ تلك االأ

سا�س غام�سا�س غام�س بعالم  ا�س غام�شا�س غام�ش شح�شح� اعلى النف�س مم������زوج باعلى النف�س مم������زوج باإ

رياف.  واه من اشواه من اشواه من االأ شا �شا � ا �مختلف عما �مختلف عمَّ َّمختلف عمَّ

������اب ش������اب ش������اب  شه������ول وتل������ك اله�شه������ول وتل������ك اله� ه������ول وتل������ك اله�شه������ول وتل������ك اله�ش شبي������ن تل������ك ال�شبي������ن تل������ك ال�

والحمرة  والحمرة ش������واد  والحمرة ش������واد  ������واد  وال� وال�ش������رة  ش������رة  وال�ش وال�ش������رة  ������رة  بالخ� بالخ�شع������ة  شع������ة  بالخ�شَّ بالخ�شع������ة  ع������ة  شالمر�شَّالمر�َّالمر�

ّن«. و»لبّين« ن«. و»لبين« ن«. و»لبّين«  ّمه������ا »لبّين«. و»لبيمه������ا »لبين«. و»لبيمه������ا »لبّي مه������ا »لبيشمه������ا »لبيش شغيرة ا�شغيرة ا� غيرة ا�شغيرة ا�ش شتقبع قرية �شتقبع قرية �

ه������ذه ال تختلف عن غيرها من قرى  اللجاة 

المتناث������رة هنا وهناك في تلك المنطقة من 

ماء شماء شماء  ش بال�ش بال� سر�سر�س ي حيث تلتقي اشي حيث تلتقي اشي حيث تلتقي االأ شر�شر� كوكبنا االأ

واء الخافتة لبيوت تلك القرية شواء الخافتة لبيوت تلك القرية شواء الخافتة لبيوت تلك القرية  ش�ش� والنجوم باالأ

غيرة الوادع������ة القابعة بين شغيرة الوادع������ة القابعة بين شغيرة الوادع������ة القابعة بين اأخواتها من  شال�شال�

غيرة التي ال ترتفع شغيرة التي ال ترتفع شغيرة التي ال ترتفع  شقرى تت�شابه ببيوتها ال�شقرى تت�شابه ببيوتها ال�

حابها يحبون شحابها يحبون شحابها يحبون  ش�ش� ا لكا لكاأن اأ اإاّل قلياًل سر�سر�س
ع������ن االأ

م ويقلون  سر�سر�س االأ اقه������م باشاقه������م باشاقه������م باالأ شتم������ر الت�شتم������ر الت� تم������ر الت�شتم������ر الت�ش شن ي�شن ي� أ ا

ابتعادهم عنها. 

الم ويرفرف شالم ويرفرف شالم ويرفرف  اله������دوء وال� اله������دوء وال�شهناك يخيم  شهناك يخيم 

أزل������ي ال يقطعه بي������ن الحين  م������ت شم������ت شم������ت اأبدي ا ش�ش�

وات متداخلة متتابعة تنطلق شوات متداخلة متتابعة تنطلق شوات متداخلة متتابعة تنطلق  ش�ش� إخ������ر اإال اأ إخ������ر 
واالآ

ّع بقرات ت������دّبع بقرات ت������دّب هن������ا وهناك على  ع بقرات ت������دبشع بقرات ت������دبش شم������ن ب�شم������ن ب�

ر وشر وشر واأمان ومن قطيع من الخراف  ش بي�ش بي� سر�سر�س االأ

هول والحقول شهول والحقول شهول والحقول  شي������ر نحو ال�شي������ر نحو ال� ي������ر نحو ال�شي������ر نحو ال�ش ش ال�ش ال� والماعز تغّذ

س تعل������و وتنخف�س تعل������و وتنخف�س في طبقاتها  واتاشواتاشواتاً ش�ش� تطل������ق اأ

وات شوات شوات  ش�ش� أدائها وتتخللها اأ ا������رع وتتباطا������رع وتتباطاأ في ا ������رع وتتباطش������رع وتتباطش شوت�شوت�

اأجرا�������ض �شغي������رة وكبيرة معلق������ة في رقاب 

خر ويخلق  البع�������ض منه������ا دون البع�������ض االآ

�شوات  هذا المزي������ج الغريب العجيب من االأ

مو�شيق������ا ذات تاأثير �شح������ري على الم�شتمع 

ن�شان  ال�شادر في اأفكاره. ويح�ّض مثل هذا االإ

الغريب في اأعماق������ه اإح�شا�شاً غريباً عجيباً 

من الهدوء وال�شكين������ة والر�شا ي�شعب عليه 

تف�شي������ره. وعندم������ا تم�ش������ي ف������ي اأزقة تلك 

القري������ة ال�شيق������ة والمتعرج������ة تقابلك بين 

خ������ر وجوه من �شكان القرية ذوي  الحين واالآ

ج�شاد القوية والخطوات الثابتة والوجوه  االأ

ا ي�شعر اأ�شحابها  الجادة التي قلّما تن������ّم عمَّ

في اأعماقهم، فهي لي�شت بالعاب�شة المقطبة 

أي�شاً لي�ش������ت بال�شاحكة الهازلة وهي  وهي ا

لي�شت بالرخ������وة اللينة ولكّن فيها بع�شاً من 

الجّد والحزم. وهم غالباً ما يحيونك تحية 

عابرة قد ال تزي������د عن »هل«. قد يحّدقون 

أ�شرع ما  ف������ي وجهك هنيه������ة ق�شيرة وه������م ا

أن������ك غريب زائر .لكنه������م يتابعون  يدركون ا

أنهم  �شيرهم اإلى حقولهم. تُ�شعرك نظرتهم ا

يرحبون بالزائر واإن كان في نظراتهم بع�ٌض 

من حذر وتوج�ض. ولكنهم في الواقع ي�شّرون 

بقدوم زائ������ر بل وقد يرحبون ب������ه ويدعونه 

ل�شرب القهوة المّرة في بيوتهم.

�ش������رُت في اإح������دى حارات تل������ك القرية 

والد يتراك�ش������ون حول������ي ويقفزون هنا  واالأ
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وهن������اك كاأنهم قطي������ع ماعز ين������ّط ما بين 

أو  �شخ������ور الجب������ل دون خوف م������ن �شقوط ا

انزالق. كانوا يت�شاحكون ويتهام�شون كاأنهم 

ي�شتك�شفون م������ن يكون الزائ������ر. �شرعان ما 

اأو�شح������ت لهم ت�شاوؤله������م ال�شامت اإذ �شاألت 

واحداً منهم عن بيت »�شاهين« و�شاهين هو 

زميلي ف������ي الدرا�شة الجامعية. لم نلتِق منذ 

ما يقرب من ع�شر �شنين. �شارع هذا الواحد 

وقد ازداد نطاً وقفزاً وحما�شاً وتبعه فريقه 

والد باتجاه بي������ت »�شاهين« م�شيرين  م������ن االأ

أ�شاروا اإلى واحد من  أتبعهم، حت������ى ا  اأن ا
ّ
اإلي

تلك البيوت الوحيدة الطابق. 

حّيتني فتاة �شابة و�شيمة المحّيا واأجابت 

عندم������ا �شاألتها عن �شاهي������ن ب�شوت �شجي 

منّغم: »لقد ذه������ب لتّوه ليرى اإحدى عماته« 

ثم تابع������ت بخجل وت������ردد: »ه������ّل تف�شلت 

أ�شارع لندائه؟« - اإّنه للطٌف  وانتظرته ريثما ا

من������ك اأن تفعلي. كان التعب ق������د اأخذ مني 

دخالي اإلى  كّل ماأخ������ذ. �شارع������ت الفت������اة الإ

غرفة ف�شيحة تكثر عل������ى جوانبها الو�شائد 

والطناف�ض. جل�شت متعباً و�شرعان ما قّدمت 

لي فنجاناً من ال�شاي ال�شاخن واختفت. �شّد 

أ�شرب ال�شاي المنع�ض، �شورة  أن������ا ا انتباهي وا

معلقة قبالتي لرجل م�شّن، له عينان ثاقبتان 

كعيني �شقر، و�شاربان طويلن يختلط فيهما 

البيا�������ض مع ال�شواد ُم�شّرع������ان يمنة وي�شرة 

أ�شه  لكاأنهما جناح������ا طائرة قديمة. تغطي را

نَّ 
أ عمام������ة بي�شاء و�شوداء. كان من الوا�شح ا

ال�ش������ورة قديمة عفا عليه������ا الزمان، وكانت 

ن�شان مبهم������ة كاأّنها �شّورت  ملم������ح ذلك االإ

بواحدة م������ن اآالت الت�شوي������ر القديمة التي 

كان يقف اأ�شحابها في زوايا �شوارع المدينة 

أاّل  ن�شان المر�شوم وي�شيحوا به ا ق������وا االإ فيزوِّ

أو يتحّرك حتى يرفعوا ذلك الغطاء  يتنّف�������ض ا

�شود عن تلك العلبة الم�شتطيلة ال�شحرية  االأ

بحرك������ة م�شرحي������ة خا�شة ث������ّم ال يلبثون اأن 

ئوا من روع  يُعيدوا الغطاء اإلى مكان������ه ويُهدِّ

أن������ه ي�شتطيع اأن  ن�ش������ان ويُعلم������وه با ذل������ك االإ

يتح������ّرك من جديد واأن ينتظ������ر ريثما يبللوا 

تلك الورقة ف������ي ذلك المحل������ول الحام�ض 

فتخرج �شورته وفيه������ا كل ملمحه و�شماته 

�شود.  بي�ض واالأ باالأ

خرى العديد من  وراأيت على الجدران االأ

واني النحا�شية التي  ال�شيوف المعلّقة ومن االأ

تعتّز به������ا كل عائلت الريف. ولكن �شرعان 

ن�شان ذي  م������ا عدت اأحّدق في �شورة ذلك االإ

العينين الثاقبتين كاأنهم������ا لعقاب يحلّق في 

اأعلى ال�شماء، بل هو لم يكّف عن التحديق بي 

بح������زم واإ�شرار. ت�شاءلت من تُرى يكون هذا 

ن�شان؟ اأهو ج������ّد �شاهين �شديقي وزميلي  االإ

أبو جّده؟ اأم هو واحد  أيام الدرا�شة؟ بل لعلّه ا ا

أبط������ال الثورة ال�شورية التي اندلعت في  من ا



ماعيل وذكريات من تاريخ م�ضىضماعيل وذكريات من تاريخ م�ضىضماعيل وذكريات من تاريخ م�ضى ض�ض� إبو �إبو �إ �أ

��� 2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

�شّم والتي قاتل اأبطالها اال�شتعمار  الجبل االأ

أم لعلّ������ه جندي من الجنود الذين  وقارعوه؟ ا

�شاقته������م ال�شلطات العثماني������ة كيما يذودوا 

عن ال�شلطنة في حرب »�شفربرلك« واإن كان 

م������ر كذلك فهو وال �ش������ك واحد من القلّة  االأ

الذين كتبت لهم الحياة في تلك الحرب التي 

ل������وف الموؤّلفة من �شباب  أرواح االأ ح�ش������دت ا

الع������رب الذين ذهبوا ولم يع������ودوا. واإن كان 

أنه قد اأنجب العديد  مر كذل������ك فل �شك ا االأ

حفاد.  حف������اد وربما اأوالد االأ والد واالأ من االأ

ن�شان ذي  وت�شاءل������ت كيف كانت حياة هذا االإ

العيون المفعمة بالثقة والحزم بل والتحّدي. 

أنه يري������د اأن يروي لي ملحمة حياته  ال�شك ا

أو اأ�شوات.  من دون كلمات ا

أف������كاري وت�شاوؤالتي �شوت  ا  
ّ
قطع عل������ي

»�شاهين« الهادر وهو يدخل الم�شافة ويرحب 

ب������ي بطريقته المعه������ودة التي يمت������زج فيها 

ال�شخب والم������رح بكلمات الترحيب العفوية 

ن�شان؟ لم نَر  أيه������ا االإ أين اأنت ا الخال�شة. - ا

أتذكُر  بع�شنا منذ ما يقرب من ع�شر �شنين. ا

أي������ام الدرا�شة في الكلّي������ة؟ اأتذكر كيف كنا  ا

نجل�ض جنباً اإلى جنب في قاعات الدرا�شة. 

أننا كّن������ا زميلين في الدرا�شة ولكننا  �شحيح ا

أي�ش������اً ولم يمنعنا ذلك من اأن  كّنا �شديقين ا

كثر  نتناف�������ض ونت�شابق على نيل العلمات االأ

على.  والدرجات االأ

هل تذكر اأحاديثنا عن القرية والمدينة؟ 

ولى ورذائل الثانية؟ لم يكن  وعن ف�شائل االأ

�شاهين ليتوق������ف عن الكلم ال������ذي ينطلق 

أنني لم اأقاطعه قائل: بلى  ب�شرعة فائقة لو ا

بل������ى اأذكر كل ذلك. ولكن������ه �شرعان ما تابع 

 
ّ
ه������ادراً: اإذن، هذا ما دفعك اإلى القدوم اإلي

لت������رى بنف�شك هل قريت������ي جميلة كما كنت 

دوماً اأ�شفها لك. 

كان �شاهي������ن واثقاً دوماً من كل ما يقول 

م������ر بلبّين.طاف  وال�شيما عندم������ا يتعلّق االأ

أ�شاأله ل������َم دعيت »لبّين« ولم تُدَع  بذهني اأن ا

»لّب������اً« واحداً ولكنني نظرت اإليه نظرة قوية 

وقلت له بحزم: قل ل������ي اأوال وقبل كّل �شيء 

ن�شان الذي لم ينفك يحّدق  من يكون هذا االإ

 خفايا 
ّ
بي بحزم واإلحاح يريد اأن يق�ّض علي

حياته. هل هو جّدك؟ - اجل�ض واختر لنف�شك 

و�شائد لينة وا�شت������رح ف�شاأق�ّض عليك ق�شة 

أبي اإ�شماعيل الغريب������ة. - ولكن قل لي هل  ا

هو جّدك؟ - نعم وال ولكن ا�شمعني. عندها 

أ �شرد ق�شت������ه دون اأن اأقاطعه. اأما اأخته  بدا

»اأميرة« كما عرفُت ا�شمها فيما بعد فكانت 

تغدو وتروح حاملة معها اأكواب ال�شاي وخبز 

بي�ض  التنور ال�شاخن وقطعاً م������ن الجبن االأ

الط������ازج وكوؤو�شاً من الحلي������ب واللبن. وبينا 

كنا ناأكل لم يك������ن يُ�شمع اإاّل �شوت »�شاهين« 

أبي اإ�شماعيل. قال ب�شوت عاٍل  يروي ق�شة ا
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أبو اإ�شماعيل ه������و �شقيق جّدتي.  وجه������وري: ا

ا�شم������ه »فرحان جمال« ولك������ن قلّة من اأهل 

القري������ة كانوا يعرفونه با�شم������ه هذا، اأما كل 

كبير و�شغير في القرية فكان يعرفه با�شمه 

أب������و اإ�شماعيل«. كان ال������كّل يحّبه ويحترمه  »ا

أو كثي������راً، فقد كان �شاباً  ب������ل ويخ�شاه قليًل ا

نََفة قوي  قوي ال�شكيمة عزيز النف�ض كثير االأ

الع�ش������لت عالي المعنوي������ات �شديد الراأي. 

كان الجميع ي�شّر بلقائه. 

كان يعم������ل بجد ون�ش������اط ويتكلم قليًل بل 

حي������ان. كان يح������ّب اأهل القرية  أندر االأ وف������ي ا

جميعهم �شغيرهم وكبيره������م. ومع ذلك فقد 

كانت هناك فجوة غير مرئية تف�شل قليًل بينه 

وبين �شكان القرية قريبهم وبعيدهم على حد 

�ش������واء، فما كان يحب االختلط الكثير معهم، 

أبداً. لم يعرف اأهل القرية �شبباً  وهو لم يتزوج ا

أية  أنه ما كان يميل اإلى ا أم ا لذلك: اأهو لفقره؟ ا

أو ربما اإلى كل الن�شاء؟ ولم يكن  أة بعينها ا ام������را

اأحد منهم يجروؤ على �شوؤاله. هو لم يكن يملك 

أية قطعة اأر�ض في »لبّين«. لذا كان يعمل في  ا

خرين وكان يعمل بجّد وكّد و�شمت  حق������ول االآ

وما كان يطالب اأ�شح������اب الحقول اأن يدفعوا 

أكثر مم������ا كانوا يدفعون. وفي تلك ال�شنين  له ا

ا�شت������دت ظروف الحياة عل������ى الجميع وكانت 

الح������رب تنذر بالوقوع وكان ع�شكر العثمانيين 

يجوبون القرى والم������دن والد�شاكر مع مختار 

المنطقة ليجبوا المزيد والمزيد من ال�شرائب 

تاوات. كان على كل فرد في اأرجاء ال�شلطنة  واالإ

اأن يدفع »الدربية« اإتاوة الطرق وكان على كل 

قري������ة اأن تجمع ما قد يبل������غ ليرتين ذهبيتين 

ح�شب عدد �شكانها وح�شب فقرهم اأو غناهم. 

كان اأهال������ي »لبّين« فقراء اأو �شنينين بدفع ما 

وّف������روه من مال وقمح وغيره من موؤونة. وكان 

ن�شيب م������ن يمتنع عن الدف������ع اأن ي�شادر من 

قبل ع�شكر ال�شلطان ليق������وم باأعمال ال�شخرة 

في اأرجاء ال�شلطنة. 

أبو اإ�شماعيل ف������كان يمقت المختار  ا ا مَّ
أ ا

وع�شكر ال�شلطان مقت������اً �شديداً وكان يعطي 

كّل م������ا معه كيل يجّر اإل������ى اأعمال ال�شخرة 

تل������ك. كان المختار يعرفه كل المعرفة وكان 

أنه يقّدم كل ما يملك في هذه الحياة  يدرك ا

أنه لن يعُن له ولن يذهب اإلى ال�شخرة حتى  وا

لو ن�شب قتال مميت بين الطرفين ولهذا كان 

يعفيه دوماً من ال�شخرة. 

أبي اإ�شماعيل  ا�شتدت ق�ش������وة الحياة على ا

بو اإ�شماعيل 
أ أما ا رجاء. ا وعلى غيره في تلك االأ

فلم يعد يطيق �شبراً على الجور والظلم. كان 

يرتجف غ�شب������اً لمراآهم ولكن������ه كان ي�شبط 

النف�������ض كيل ينق�ّض عليه������م فيقتل منهم من 

يقتل قبل اأن يتمكنوا منه ويقتلوه. كان يحتمل 

الفق������ر والجوع والعط�ض، اأما اأن تُم�ّض كرامته 

أبداً.  فهذا ما ال يمكنه ال�شكوت عنه ا
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ذه������ب ذات اأم�شية ي������زور اأخته كما كان 

خ������رى، وتجمهر حوله  يفع������ل بين الفينة واالأ

اأوالد اأخته وبناتها وقف������زوا عليه يداعبونه 

كما كانوا يفعل������ون. كانوا يحبونه ويحبوا اأن 

يلعب������وا مع������ه ويداعبوه. هذا ي�ش������ّد اأ�شابعه 

وذل������ك يجّر �شاقه ليوقعه وه������ذا يقفز على 

آخ������ر على كتف������ه. كان قوي الج�شم  ظهره وا

أو يزي������د يتكومون على  يحم������ل منهم ع�شرة ا

أ�شه وكتفيه فيم�شي بهم في اأرجاء  ظه������ره ورا

الم�شافة الف�شيحة، ي�شيح وي�شيحون، يهزج 

ويهزجون، يغّني ويغّنون.

لعاب ت������دوم دقائق  كان������ت مث������ل تل������ك االأ

محدودات ثم ال تلب������ث اأن تنتهي متى تنحنح 

بو اإ�شماعيل وقّطب لهم حاجبيه فيوقنون اأن 
أ ا

زمن اللعب قد انتهى واأن وقت الهدوء قد حان. 

م�شية طال وقت اللعب وال�شياح  وف������ي تلك االأ

والد لذلك ثم ل�ّما  اأكثر من المعتاد وعجب االأ

بو اإ�شماعيل وقّطب جل�شوا ينتظرون 
أ تنحن������ح ا

�شماع حكايات������ه ال�شيقة ولكن������ه ذلك الم�شاء 

جل�������ض ونظر في اأعينهم ملّياً وحّدق بكل فرد 

منه������م ثم قال لهم ب�ش������وت يقطر حباً وحناناً 

أبداً: - »ي������ا اأوالد ويا بنات.  لم يعه������دوه فيه ا

أبداً هذه اللحظ������ات ال�شعيدة ولن  أن�شى ا ل������ن ا

أن�شاكم يا اأعزائ������ي واأحبابي ما حييت«. كان  ا

يتكلم ببطٍء وبح������زم. ده�شوا لكلمه فخالهم 

أبداً بكلمات مثل تلك. كانوا يحّبونه  لم ينطق ا

أنه يحبهم ولكن كلمات الحب  وكانوا يدركون ا

أو ت�شمع في ذلك البيت، لكاأّن  لم تكن ت�شتعمل ا

أبو  االعتراف بالحب يُِقّل من قدره. وما لبث ا

أريد اأن اأتحّدث اليوم مع  اإ�شماعيل اأن تابع: »ا

أنه لن تكون ف������ي تلك الليلة  اأمك������م«. اأدركوا ا

حكاي������ة من حكاياته الممتع������ة. نه�شوا ببطٍء 

خر. ذهبوا ينامون وما  وتكا�شل واحداً بعد االآ

كانوا يدرون ما كان يخبئه الغد. 

أبو اإ�شماعيل قرب اأخته »هندية«.  جل�ض ا

نظر في وجهها ملياً ثم حّدثها بحب وحنان 

ظاهرين ل������م تعهدهما فيه: »اأختي هندية«. 

- »عجيب اأمره، هك������ذا فّكرت هندية، فهو 

لم ينطق با�شمها م������ذ كانا �شغيرين«. ولكن 

�شوت������ه قطع عليها اأفكارها. »الحياة لم تعد 

تطاق هنا وم������راأى الع�شك������ر العثماني �شار 

يثير غ�شبي اأكثر من اأي وقت م�شى«. كادت 

مر ولكنه تابع كلمه، »�شمعت  تهّون عليه االأ

عن العديد من اأهلينا يذهبون اإلى »بيروت« 

فيبح������رون منه������ا اإل������ى بلد ق�شّي������ة تدعى 

»اأمري������كا« حيث يعي�ش������ون ويعملون ويجنون 

الكثير من المال ثم ال يلبثون اأن يعودوا اإلى 

أثرياء وعند ذل������ك يعي�شون معززين  وطنهم ا

مكّرمي������ن حتى اآخر الحي������اة«. انقب�ض قلب 

هندية عندما �شمعت كلم اأخيها الذي كانت 

تك������ّن له كل الحب والعطف فقد كان �شندها 

وملذها كلما ا�شتدت عليها ظروف الحياة، 
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ولكن �شوته عاودها منذراً، »وهذا ما حزمت 

اأمري عليه وما �شاأفعله هذه الليلة«. ارتعدت 

مفا�شلها ل�شماعه������ا تلك الكلمات وما لبثت 

اأن بكت بكاًء �شديداً �شامتاً فقد كانت توقن 

أبو اإ�شماعي������ل كائن ال محالة،  اأن م������ا يقوله ا

واأن ال راّد ل������راأي قطعه واأن ال فائدة من اأي 

أو ا�شتعطاف.  رجاء ا

اأح�ّش������ت هندية اأن ج������زءاً من روحها قد 

ان�شّل عنه������ا، فما كانت تت�ش������ور يوماً تبعد 

أو يبع������د عنها. قالت بعد  في������ه عن �شقيقها ا

طول بكاء ب�شوت �شعيف ومحزون ومذعن: 

»ليب������اركك اهلل وليحفظك الرحمن ولي�شدد 

خط������اك وليُِعدك لنا غانم������اً �شالماً«. »اعتن 

أنها  بنف�ش������ك يا فرح������ان، تذّك������رت لحظتها ا

ه������ي اأي�شا لم تنطق با�شمه منذ ع�شرات من 

ال�شنين، مذ كانا طفلين يلعبان طوال النهار 

اأمام �شاحة المنزل. اأي حلم بعيد جميل كان 

أيام حلوة لم يعرفا فيها اأي حزن  أّي������ة ا ذاك. ا

اأو مرارة. ع������اودت هندية كلمها الذي كان 

أّن لك اأختاً  يتزايد خفوت������اً وحزناً:« تذّك������ر ا

أبداً ولن تقنط من  هن������ا في لبّين لن تن�شاك ا

عودت������ك اإليها غانماً �شالم������اً معافى. �شوف 

تنتظ������رك كل �شب������اح وكل م�شاء ول������ن تهداأ 

روحها حتى تراك هاهنا. 

مل واأدعو اهلل اأن  أنني لن اأفقد االأ تذّكر ا

أنه  مل. ا يطيل عمري حتى يتحقق لي هذا االأ

أبا اإ�شماعيل عادت دموعها  وحد يا ا اأملي االأ

تنهم������ر مدراراً و�شّمه������ا �شقيقها اإلى �شدره 

أ�شعره دوماً  أ�شرع يخرج من البيت الذي ا ثم ا

بالطماأنين������ة وال�شعادة. غ������ّذ ال�شير وهكذا 

بداأت رحلته ال�شاّق������ة اإلى بيروت ولكنه كان 

قوي الج�شم �شديد الباأ�ض.

ولى اأن  م������ا لبثت الح������رب العالمي������ة االأ

أب������ي اإ�شماعيل، وعانى  اندلع������ت بعد �شف������ر ا

اأهال������ي »لبّين« م������ن ظلم ع�شك������ر ال�شلطان 

ال�ش������يء الكثي������ر. عانوا من الج������وع والفقر 

والبرد والمر�ض. لم يبق في القرى اإال الن�شاء 

طف������ال ولم يبق من الموؤونة اإال  وال�شيوخ واالأ

الي�شير فقد كان ع�شكر ال�شلطان ي�شادرون 

أو  أو دابة ا كل م������ا يعث������رون عليه من طع������ام ا

ك�ش������اء للحرب في »�شفربرل������ك«. ولم يرجع 

من �شباب القرية اإال القليل النادر ممن فقد 

أبا  أو ذراعاً اأو عيناً. لم يعد اأحد يذكر ا �شاقاً ا

اإ�شماعيل بعدما تكاثرت الم�شائب والرزايا 

والد  وبعدما �شار كل همه������م تاأمين قوت االأ

الجياع الهّزل. 

كانت اأهوال الحرب اأكبر من اأن يحتملها 

أباً  اأي اإن�ش������ان. ما كان هناك بي������ت لم يفقد ا

وعم������اً واأخوة واأوالداً ذهب������وا ولم يعودوا وال 

أي������ة بقعة من اأر�ض ال�شلطنة  يدري اأحد في ا

أم لم يدفن������وا؟ وهل كان  ماتوا وه������ل دفنوا ا

أ�شعفهم بنقط������ة ماء في لحظات  هناك من ا
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خيرة؟. في لبّين، اإن�شانة واحدة لم  حياتهم االأ

تنُ�ِشها كل ماآ�شي الحرب وكل ق�شوته وجوعه 

 مجهول. 
ّ
اأخاها الذي ذهب اإلى عالم ق�شي

والد.  أ االأ كانت تذكره كل م�شاء بعدما يهدا

كانت تت�شاءل كيف حاله يا ترى وكيف يعي�ض 

وهل �شيع������ود يوماً ما وتراه؟ و�شعت الحرب 

اأوزارها ولم يع������د معظم من ذهب اإليها من 

كه������ول و�شباب. وعادت »هندي������ة« ت�شاأل كل 

ق������ادم من ب������لد بعيدة هل �شم������ع خبراً عن 

اأخيها؟ نفى بع�شه������م اأن يكونوا �شمعوا عنه 

أبو اإ�شماعيل  خر قال لها: »ا ولكن بع�شهم االآ

يعي�������ض في مدين������ة تدع������ى »وا�شنطون« في 

بلد العم �شام« – وماذا يعمل؟ قال بع�شهم 

اإن������ه بائع متجول م������ا بين الق������رى يبيع كل 

أ�شياء تحتاجها  م������ا يحمله على عربته م������ن ا

رب������ات البيوت. وبع�شهم قال بل يملك دكانا 

يبي������ع فيها كل �شيء. – وه������ل تزوج يا ترى؟ 

قوال،  أنج������ب اأوالداً؟. هنا ت�شاربت االأ وهل ا

بع�شهم يقول نعم ت������زوج ولكن بع�شهم كان 

أة بين الحين  يتردد ويقول ال. اإنه يعاي�ض امرا

خر م������ن دون اأن يتزوج منهن، وكان هذا  واالآ

ال������كلم يغ�شب »هندية«، واأغلبهم كان يقول 

اإنه لم ينجب ذرية. 

أق������واالً ما كانت  كان������ت كلها �شائع������ات وا

هندية تدري اأكانت �شدقاً اأم كذباً... ولكنها 

نها كلها كانت ت�شير  كانت ت�شعد وتر�ش������ى الأ

هم لها.  اإل������ى اأن اأخاها مازال حي������اً وهو االأ

تتابع������ت ال�شنون وتعاقبت العق������ود وما عاد 

أبا اإ�شماعيل وال عاد اأحد يبدي  اأح������د يذكر ا

ي اأخباره،  أو بتق�شّ اأي اهتمام بال�شوؤال عنه ا

و�شيئاً ف�شيئاً �شارت هندية تتردد في �شوؤال 

كل قادم ثم كّفت عن ال�شوؤال. 

كان قلبه������ا دليله������ا، كان يوؤك������د لها كلما 

أنه  أنه ما زال حياً ومعافى وا خلت اإلى نف�شها ا

البّد ظاهر يوماً ما في »لبّين« يمتطي جواداً 

أي�شاً به على  أبي�������ض يزهو به وتزهو ه������ي ا ا

اأهل قريتها. وعلى الرغم من يقينها هذا ما 

كانت تجروؤ على م�شارحة اأقرب النا�ض لها 

بذلك، فاأوالدها وبناتها كلهم تزوجوا وغدوا 

اأ�شح������اب بي������وت وذراري وم�شاغل التنتهي 

ا زوجها فرجل م�شن ال  مَّ
أ وم�شاكل ال تن�شب. ا

يكّف عن ال�شكوى والتململ. كانت لهذا كله 

تُبقي اإيمانها ه������ذا لنف�شها دون غيرها من 

يم������ان الثابت ي�شعدها  النا�ض، وكان هذا االإ

ويمنحها قّوة ال حّد لها. 

كان كل اأهل القرية م�شغولين بم�شاكلهم 

من والدة وم������وت ومر�ض و�شف������ر ونزاعات 

واأعرا�ض عندما �شمعوا ذات يوم �شجة غيَر 

كل �شجة اعتادوها. ازداد ال�شجيج والهرج 

والمرج في اأزقة القرية. البّد اأن معجزة قد 

حفاد من  والد واالأ حلّ������ت بالقرية. تطلّ������ع االأ

نوافذ بيت هندية فاإذا موكب عظيم من اأهل 
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القرية كبيِرهم و�شغيِرهم، م�شنِّهم ويافِعهم، 

راكِبهم وما�شيهم، ي�شيحون ويغّنون ويهزجون 

ويقفزون ويرق�شون. كانت »هندية« من�شغلة 

ف������ي المطبخ كالعادة عندما �شمعت كل ذلك 

أ�شها من النافذة  ال�شجيج وقلقت له. مّدت را

ولم تلبث اأن �شرخ������ت �شرخة قوية مدوية، 

فبين الركب العظيم راأت اإن�شاناً لي�ض كبقية 

أبي�ض اللحية وال�شارب ولكنه يم�شي  النا�ض، ا

بع������زم وثبات يباه������ي عزم ال�شب������اب، قامته 

منت�شبة وعيناه ت�شّع������ان عزماً وحيوية. اإنه 

أبو اإ�شماعيل« وال يمكن اأن يكون اأي اإن�شان  »ا

خيرين  اآخر. لقد خالجتها ف������ي اليومين االأ

م�شاع������ر غريب������ة لم ت�شعر بمثله������ا قط منذ 

م������ا يقرب من خم�شين عام������اً، ولكنها كانت 

تخاف اأن تعترف لنف�شها بمغزاها ومعناها، 

والدها. كانوا  أو الأ فكيف بها تزّفها لزوجها ا

ن معنى  ليتهمونها بالجن������ون. لقد اأدركت االآ

ح�شا�شات الغريب������ة وذلك الخفقان  تل������ك االإ

خيرين.  المفاجئ في قلبه������ا في اليومين االأ

رك�شت »هندية« ت�ش������رخ وتزغرد ودموعها 

ر�ض ولكن  تنهمر مدراراً. كادت تقع على االأ

ق������وة عتيدة دفعتها فانطلق������ت نحو الموكب 

ر�ض تقّبلها عندما راأت اأخاها  وجثت على االأ

في الو�شط ب�شاربيه الطويلين الثابتين. 

اأخيراً حدثت المعجزة التي كانت هندية 

توقن بحدوثه������ا. كان لقاء ال�شقيقين موؤثراً، 

أبو اإ�شماعيل اأخته  مفرحاً ومبكياً. اأم�ش������ك ا

بيدي������ه القويتي������ن ورفعها اإلي������ه و�شّمها اإلى 

خر ثم  �ش������دره. نظر كل منهما ف������ي وجه االآ

تابعا �شيرهما باتج������اه دارها. كانت تم�شك 

بيده بقوة وعزم كاأنها كانت تخاف اأن يختفي 

ثانية وال يعود. دخل الجميع حتى لم يبق في 

المنزل وفي ال�شاحة موطئ لقدم. كان الكّل 

يري������د اأن يحّيي القادم من بعي������د واأن يقّبله 

أل������ه عما حدث في تلك ال�شنين التي  واأن ي�شا

تقارب الخم�شين. 

اإنها معج������زة اأن يظهر واح������د من اأوالد 

القرية بعد غياب ن�شف ق������رن ويعود الب�شاً 

أبو اإ�شماعيل  فندية. كان ا ثياب الخواجات واالأ

يجيب هذا بكلم������ة وذاك بكلمة وكان يبت�شم 

خر. وبع������د وقت ق�شير  للواحد ويه�������ضّ للآ

انت�ش������ب واقف������اً ونظ������ر فيمن حول������ه نظرة 

حادة ثاقبة، وبعد هنيه������ة �شاد �شمت وتكلّم 

الحا�شر-الغائ������ب ب�ش������وت ق������وي فيه حزم 

أ�شكر لكم ح�شن  وفيه اأمر: »يا �شادة يا كرام ا

موت هنا  لقائكم. واأخيراً عدت اإلى »لبّين« الأ

هلي  خلو الأ وان الأ حيث ول������دت. لق������د اآن االأ

أننا  حف������اد. ال�شّك ا والد واالأ ول�شقيقت������ي وللأ

ن ب������ل فيما بعد«. لم  �شنلتق������ي ولكن لي�ض االآ

أو �شوؤال.  ي كلم ا تترك نبرة �شوته مجاالً الأ

أب������و اإ�شماعيل باأخته  تفّرق القوم وخل ا

وب�شهره وبقبيلتهما الكبيرة. ما انفكت هندية 
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ع������ن البكاء وما اأفلتت قب�شتها المحكمة يد 

اأخيها ط������وال الوقت كاأنه طائ������ر تخاف اأن 

يطي������ر ويبعد عنها. وكانت ت�شاأله بين الحين 

أي�شاً كانت ت������وّد اأن تعرف ما  خ������ر فهي ا واالآ

عوام. كان يجيبها  حدث له خلل كل تلك االأ

بكلم مقت�شب: بائع جّوال ثم �شاحب دكان 

ال������خ الخ. - ولكن قل ل������ي هل تزوجت؟ هل 

أنجب������ت؟ ويجيبه������ا بع�شبي������ة ال ال ال. وما  ا

كانت تجروؤ اأن تلحف ف������ي ال�شوؤال. واأخيراً 

أ�شتري بيتاً  أري������د اأن ا التف������ت اإليها وق������ال: »ا

�شكن فيه«. �شاحت هندية »اأرجوك  قربك الأ

ال تقل مثل هذا ال������كلم، �شوف تعي�ض معنا 

هن������ا وفي هذا البيت. �شوف يكون لك �شدر 

البيت ولن اأر�شى بعد اليوم اأن تبتعد عّني«. 

كان في �شوتها حنان ورجاء وت�شميم. -»ال 

باأ�ض. ال باأ�ض في الوقت الحا�شر«. رّدد ذلك 

أب������و اإ�شماعيل معظم  اأكثر من مّرة. اأم�شى ا

والد ال�شغار  وقته في البيت، كان يداعب االأ

منه������م واليُفع������ان، ال�شبيان والبن������ات. كان 

يق�ّض عليهم اأعاجيب الق�ش�ض والحكايات 

ويحملهم على كتفي������ه وظهره كما كان يفعل 

أي������ام �شباب������ه. وما لبث خبر عودت������ه اأن ذاع  ا

في الحق������ول والقرى، و�شارع������ت كل عائلة 

أبا اإ�شماعيل واأهله اإلى والئم  بدورها تدعو ا

تولم ف������ي الهواء الطلق يدع������ى لها كل اأهل 

القرية احتفاالً بع������ودة الغائب الذي اختفى 

ن�شف قرن ثم ظهر بعدما يئ�ض الجميع من 

عودت������ه. كان القوم يتبارون في ذبح الذبائح 

من خراف ودجاج وديك������ة واإوز تعلو اأكواماً 

رز المطب������وخ والمر�ش������ع بما طاب  م������ن االأ

أبازير وخ�ش������ار. وكانت دهون  م������ن اأفاويه وا

الذبائح و�شحومه������ا ت�شيل على اأطراف تلك 

واني وال�شحون الكبي������رة فتك�شبها طعماً  االأ

لذيذاً ونكهة خا�شة. 

أب������و اإ�شماعي������ل دوم������اً ف������ي اأو�شط  كان ا

الحلق������ة وكان الم�شيف������ون يت�شابقون بملء 

رز وال�شحم  �شحن المحتفى ب������ه باللحم واالأ

بي اإ�شماعيل  فاويه. وم������ا كان الأ واأطاي������ب االأ

أكثر باآالف المرات  مفّر م������ن اأن ياأكل وياأكل ا

مم������ا اأكل خلل ن�شف قرن في ديار الغربة. 

كان يدرك اأن اعتداله ف������ي الطعام �شيوؤذي 

أنه لم يعد واحداً منهم  م�شيفي������ه و�شيظّنون ا

غراب الذين ال يعرفون  بل غدا غريباً من االأ

أبو اإ�شماعيل ي�شكو كل  كرماً وال ِقرى. وكان ا

م�شاء م������ن اآالم �شديدة في بطنه. كان ي�شعر 

وي�شم������ع اأمعاءه تقتِتل في خ�شام ال اآخر له. 

خته هندية، وكان  حاول اأن ي�ش������رح ال�شبب الأ

يرجوه������ا اأن توقف ذلك ال�شيل الجارف من 

الدع������وات وتلك التلل من اللحوم والدهون 

رز الت������ي غ������دت روؤيتها تثي������ر في نف�شه  واالأ

اال�شمئزاز والغثيان والخوف من اآالم الليل. 

كان������ت هندية ترج������وه اأن ي�شبر وينتظر 
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حتى تخّف موجة الحما�ض التي انتقلت اإلى 

القرى المج������اورة. -»اأي عار �شيلحق بنا اإن 

اأخبرناهم اأنك ترف�ض دعواتهم؟ اأرجوك اأن 

أ�شبوع  ت�شبر ولن تدوم هذه الوالئم اأكثر من ا

أ�شه مذعنا  أبو اإ�شماعيل را أ�شبوعين«. هّز ا أو ا ا

فقد اأدرك اأن ن�شف قرن من الزمن لم يغّير 

�شيئاً من عادات قريته. ما عليه اإاّل اأن يملأ 

معدته كل يوم بما يق������ّدم له من طعام ن�شي 

طعمه اللذيذ خلل مقامه في بلد العم �شام 

حيث كان يعي�ض على الكفاف من الطعام كي 

أكثر ما ي�شتطيع من مال يعود به اإلى  يجمع ا

قريته. ل������م يم�ض يومان على تلك المحادثة 

أب������و اإ�شماعيل والزم  خوية حت������ى مر�ض ا االأ

فرا�شه من اآالم �شديدة في بطنه ومن اإ�شهال 

�شديد ال يتوقف ليل نه������ار. ثم هو من �شّدة 

�شه������ال لم يعد يم�ش������ك نف�شه و�شار يلّوث  االإ

أ زوج �شقيقته  ثياب������ه وفرا�شه واأغطيته. ب������دا

حفاد باالحتجاج وال�شكوى اإذ  والد واالأ ثم االأ

انت�ش������رت روائح العفونة والمر�ض في اأرجاء 

البي������ت. كان البع�ض يج������اأر بال�شكوى ويعلو 

�شوته باأقذع الكلم: »هاك �شيخ في الت�شعين 

يرتّد اإلى طفولته الو�شخة وال يُم�شك نف�شه«. 

ومن لم يعُل �شوته كانت عيونه تن�شح تبّرماً 

وغ�شب������اً و�شخري������ًة. حتى ال�شغ������ار �شاروا 

يطوفون حوله ويت�شايحون: »�شيخ �شخ خاخ« 

اإنهم العفاري������ت ال�شغار نف�شهم الذين كانوا 

أيام قليلة م�ش������ت يقفزون على ظهره  حتى ا

و�ش������دره وكتفيه ويتعلّقون ب������ه كقردة مرحة 

خبيثة ِملحاحة، يلعبونه ويلعبهم. 

كانت اأخته هندية لطيفة وهادئة و�شابرة 

ولكن م�شاغلها الكثيرة لم تكن تترك لها وقتاً 

لتعتني به. 

في تل������ك اللحظات الع�شيب������ة من حياة 

أبي اإ�شماعيل ظهر ملك حقيقي حنا عليه  ا

ورع������اه بكل ح������ب و�شبر واإخل�������ض. كانت 

واح������دة من بنات هندي������ة الكثيرات، قدمت 

من »المدين������ة« لترحب بخالها الغائب تاركة 

وراءها زوجها واأوالده������ا. اإنها »نايفة« ذات 

الوجه ال�شب������وح البا�شم. ما كان يبدو عليها 

أو تعب كلما قامت بغ�شل خالها  اأي انزع������اج ا

وتبديل ثيابه واأغطيت������ه وفرا�شه. كان ي�شعر 

أ�شه وتغّني  بحبها عندما كانت تداعب �شعر را

غنيات الناعمة التي كان ي�شمعها  ل������ه تلك االأ

طف������ًل �شغيراً قبل اأن يخلد اإلى النوم والتي 

لم تتبدل نغماتها في ت�شعين عاماً ولعلها لن 

تتبدل حتى اآخر الحياة. 

كانت »نايفة« تعتن������ي به كما كانت تفعل 

م������ع اأوالدها �شغ������اراً. كان������ت تمنحه الحب 

أب������و اإ�شماعيل اأن  والعطف نف�شهما. رف�ض ا

يتناول اأي طعام. هزل ج�شمه هزاالً �شديداً 

ولكن يد نايف������ة الحنون كانت تقّدم له اللبن 

أو الثوم والملح.  الرائب الممزوج بالنعن������اع ا
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كان يمت�������ضّ منه القليل وينظ������ر لها �شامتاً 

نظ������رات ملوؤها الحب والعرف������ان. ما كانت 

أو نهاراً. ما كان يبدو  نايفة تبعد عنه لي������ًل ا

عليها اأي تعب اأو وهن اأو �شجر.

أبا اإ�شماعيل مري�ض  خبار اأن ا انت�شرت االأ

أنه مّيت ال محالة ما بين يوم واآخر. تهام�ض  وا

الجميع: »معدته كان������ت خاوية طيلة اإقامته 

في ديار الغرب������ة، فلم ت�شتطع احتمال والئم 

ا من كان يقطن في دار �شقيقته  مَّ
أ الخراف«. ا

ف������كان يترّقب موته بف������ارغ ال�شبر فقد ملأ 

البيت عفنا وقذارة. فقط اأخته هندية وابنتها 

نايفة كانتا الوحيدتين الموقنتين ب�شفاء اأبي 

اإ�شماعيل، وهما م������ن تابعتا تمري�شه بحب 

واإخل�ض. خلل ذلك المر�ض الموهن كان 

أب������و اإ�شماعيل يعي وي�شمع كل ما يقال عالياً  ا

أو يُهم�������ض ب������ل وما كان ي�شعر ب������ه ممن كان  ا

أبو اإ�شماعيل  حوله حتى ف������ي �شمتهم. �شعر ا

�شى اإذ ل������م يكن يم�شي يوم في  بالحزن واالأ

غربته المديدة لم يذكر فيها اأوالد اأخته ولم 

يكن يت�شّور كي������ف �شاروا ومن منهم يا ترى 

تزّوج ومن اأنجب ومن لم ينجب. على الرغم 

من خيبة اأمله، فق������د كان عزاوؤه كبيراً كلما 

أ�شبوعين  راأى نايف������ة المخل�شة بجانبه. بعد ا

أبو اإ�شماعيل ذات  من المر�ض والمعاناة اأفاق ا

�شب������اح وقد �شعر اأن روح������ه قد رّدت له واأن 

قوته قد عاودته ك�شابق عهده بها. ه�ّشت له 

ألت������ه: »اأراك تعافيت يا خال؟«.  »نايفة« و�شا

فرحت فرحاً كبيراً. طلب اإليها طعاماً فاأكل 

كم������ا كان يفعل ف������ي �شالف الزم������ان: قليًل 

أو يثقلها.  يُ�شكت جوَعه دون اأن يُفعم معدته ا

بي اإ�شماعيل  أ�شبوع حتى ع������اد الأ ل������م يم�ض ا

أ يم�شي في �شاحة الدار. نظرت  ن�شاطه وبدا

اإليه نايفة ذلك الم�ش������اء ها�ّشة با�ّشة وقالت 

بحنان: »ي������ا خال، يا خال������ي العزيز، تعرف 

أنن������ي تركت ورائ������ي زوجاً و�شت������ة اأوالد هم  ا

أت�شمح لي اأن اأذهب  بحاجة لي في المدينة. ا

اإليه������م وقد اأجاب اهلل ل������ي دعوتي ورجائي 

أب������و اإ�شماعي������ل ب�شفاء  ف�شف������اك؟«. اأجاب ا

أة عظيمة.  وهدوء: »عزيزتي نايفة. اأنت امرا

أ�شعر بنف�شي  أنا ا اأنت �شيدة ال كال�شي������دات. ا

أيامي،  قوي������اً ومعاف������ى كما كنت في �شاب������ق ا

خل�شك«.  ويعود الف�شل كلّه لك ولحبك والإ

أاّل اأبقى  �شمت قليًل ثم تاب������ع: »لقد قررت ا

أبداً«. أاّل اأعود اإليها ا هنا في لبّين وا

�شاح������ت نايفة وف������ي �شيحته������ا عجب 

و�شعادة. - اإذن لماذا ال تاأتي معي لتعي�ض في 

المدينة؟ اأنت تعرف جي������داً اأن الكّل يحّبك 

ويحترمك؟. كان ف������ي �شوتها �شدق ورجاء. 

نظ������ر اإليها واأجاب: »نعم، نع������م ولو موؤقتاً«. 

أوّد  وكان في نظراتها عجب وت�شاوؤل، فتابع : »ا

أ�شتري منزالً في دم�شق  وفي اأقرب وقت اأن ا

وقريباً من منزلك«. قاطعته محتّجة: »ولكن 
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بيتن������ا ف�شيح و�شيع. لماذا ال تبقى معنا طول 

الوقت؟«. حّدق في عيونها الم�شتف�شرة ونطق 

أتزوج«. بعد  أريد اأن ا ب�شوت بطيء وحازم: »ا

هنيهة خّيم فيها �شمت مطبق، تابع بالحزم 

نف�شه: »يجب اأن تكون �شابة وفي الع�شرين من 

العم������ر«. هنا بلغ من نايفة العجب كّل ماأخذ 

ولم ت������دِر ما تقول، وقب������ل اأن تجد الكلمات 

أنا  أبو اإ�شماعيل اإلى القول: »ا المنا�شبة �شارع ا

أع������رف جيداً اأنك الوحيدة التي ت�شتطيع اأن  ا

تفعل �شيئاً في ه������ذا الخ�شو�ض؟« لم تفّكر 

نايفة كيف يمكن تحقيق ذلك ولكنها �شمعت 

نف�شها ت�شارع وتقول: »نعم وبالتاأكيد يا خال، 

أبو اإ�شماعيل فور ذلك  يا اأعّز خال«. غ������ادر ا

الحديث اإلى »ال�شام« وبقيت نايفة في لبّين 

تجول اأحياء القرية ت�ش������األ عائلتها واحدة 

واحدة وبقليل من ال������كلم: زوجة �شابة في 

أبي اإ�شماعيل؟ ثار بع�شهم  الع�شرين لخالها ا

وغ�شب كيف تُ������زّف ابنة ع�شرين لرجل في 

خر وتلّمظوا  الت�شعي������ن؟ وتب�ّشم بع�شه������م االآ

أبا اإ�شماعيل ثري  طمعاً وج�شعاً، فلب������ّد اأن ا

جاء بالكثير من المال. 

تح������ّدث النا�ض ع������ن المعج������زة المثلثة 

الت������ي حدثت في لُبّين: كان������ت اأوالها ظهور 

أبي اإ�شماعيل بع������د ن�شف قرن من الغياب.  ا

وكانت ثانيتها مر�ش������ه الذي قلّما ينجو منه 

ال�شباب فاإذا باب������ن الت�شعين ي�شفى ويعافى، 

أنه وهو في اآخر  اأما ثالثته������ا واأعجبها فهي ا

حياته يرغب في اأن يزّف اإلى ابنة ع�شرين. 

ورغم كل اال�شتغ������راب واال�شتهجان والطمع 

فقد اأجمعت القري������ة على اأن الوحيدة التي 

بي اإ�شماعيل هي »نعيمة«: ابنة �شابة  ت�شلح الأ

جميلة يتيمة فقيرة ولي�ض لها اأهل، تعمل في 

أنها تحّب  حقول القرية. كانوا كلهم يعرفون ا

»جمي������ل« رفيَقها في العم������ل، وجميل مثلها 

فقي������ر ال اأهل ل������ه وال اأقارب حت������ى لكاأنهما 

االثنان مقطوعان م������ن �شجرة. ذهبت نايفة 

اإلى نعيمة وكلمته������ا بعطف وحنان: »نعيمة، 

أنه في الت�شعين  خالي رجل عظيم. �شحيح ا

أنا واثقة  ولكن فيه قوة ال�شب������اب ورجولته وا

أن������ك �شت�شعدين معه. م������اذا تقولين يا  م������ن ا

نعيم������ة؟«. احتّجت نعيم������ة ب�شوت خفي�ض: 

أنا اأعرف اأنك تحبين  »اأنت تعرفين.«. - نعم ا

جميًل ولكنه فقير �شديد الفقر ولن ي�شتطيع 

اأن يطعم������ك خبزاً... ثم بع������د تردد تابعت: 

»لم������اذا ال ت�شاألي������ن جميل؟ فاإن ب������ادر اإلى 

خطبتك مددنا لكما يد الم�شاعدة«. - »اإنها 

فكرة جي������دة يا �شيدة نايفة«. �شارعت نعيمة 

اإل������ى جميل الذي يعي�ض ف������ي غرفة �شغيرة 

ف������ي اأق�شى القرية، اأخبرت������ه بكل �شيء عن 

أبي اإ�شماعي������ل وبادرته متو�شلة:  نايفة وعن ا

»اأرجوك ي������ا جميل �شاعدني. اأنت تعرف اأن 

كل اأهل القرية �شي�شاعدوننا اإذا اأنت تقّدمت 
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لخطبتي«. لكن جميًل لم ي�شتِجب لتو�شلها. 

كان مدق������ع الفقر وكان �شديد التبرم بحياته 

مل في اأن يتح�شن و�شعه.  وبفقره، �شعيف االأ

�شاءته فك������رة الزواج وازدي������اد الم�شوؤوليات 

عليه. التفت اإلى نعيمة وقال ببرود: 

»تزوجي يا نعيم������ة من ت�شائين فل اأريد 

أدار  ل������ي ولك المزيد من الفقر والحاجة«. وا

عنها وجهه البائ�ض الخام������ل. عادت نعيمة 

اإل������ى نايفة حزينة خائب������ة واأعلمتها باإذعان 

أب������ي اإ�شماعيل زوجا لها. قّبلتها  أنها تقبل با ا

نايفة م�شرورة وانت�شر الخبر في القرية. 

ذهبت نايف������ة اإلى المدين������ة تنقل الخبر 

ال�ش������ار اإلى خاله������ا، لكّنه ا�شت������رط عليها اأن 

يتكلم منفرداً اإلى نعيمة. ذهبت »نعيمة« اإلى 

أبا اإ�شماعيل ولم يعرف اأحد  المدينة وقابلت ا

أي�شاً اإن كانت هي  ماذا كلّمها ولم يعرف اأحد ا

أو �شاألته، ولكن نايفة راأت نعيمة تخرج  كلّمته ا

�شعيدة را�شية بعد ذلك اللقاء المنفرد. 

أ�شبوع حتى كانت العرو�ض  وما انق�ش������ى ا

جاه������زة وذهبت ه������ي ونايف������ة وهندية اإلى 

المدين������ة لتزّف اإلى زوجه������ا في بيت جميٍل 

أب������و اإ�شماعيل اإلى �شرائ������ه قريباً من  �شارع ا

من������زل نايفة. لم تترك نايفة خالها وعرو�شه 

أيام  معظ������م الوقت، تماماً كما كان������ت تفعل ا

مر�ش������ه، ولكنه������ا كان������ت تع������رف بحد�شها 

وخبرتها مت������ى تاأتي اإليهم������ا حاملة اأطايب 

الطعام وال�شراب ومتى تختفي عندما يوّدان 

اأن يخلوا لنف�شيهما. 

أ�ش������ّد العجب كيف كانت  وعجبت نايفة ا

تن�شجم نف�شا هذي������ن الزوجين وكيف كانت 

تتناغ������م روحاهما رغم الف������ارق الكبير بين 

عمريهما. كانا كع�شفورين �شاديين ال يعرفان 

بي اإ�شماعيل  اإال ال�شحك والم������زاح. وعاد الأ

طبعه ال�شابق وحب������ه للمداعبة والمرح كاأنه 

مراهق في مقتبل �شبابه. 

�شعدت نايفة كثيراً عندما الحظت �شعادة 

أبي اإ�شماعيل، وكانت ال تنفك  نعيمة ور�ش������ا ا

مها  خب������ار ع������ن العرو�شين الأ تر�ش������ل اآخر االأ

أقّل �شع������ادة من ابنتها  هندية الت������ي لم تكن ا

لنجاح هذه الزيجة الغريبة العجيبة. م�شت 

أ�شهر عدة ونايفة تاأم������ل اأن ترى على نعيمة  ا

علمات حمل ولك������ن دون جدوى، وما كانت 

درى بطبعه.  تجروؤ اأن ت�شاأل خاله������ا وهي االأ

كان ي�شعدها وير�شيها اأن ترى ما يبدو عليهما 

من �شعادة وراحة ب������ال. ولكن لم تطل خيبة 

اأملها الخفّية فقد بادرتها نعيمة ذات �شباح 

ت�شكو لها غثياناً ووجعاً في معدتها. بادرتها 

�شئلة و�شرعان ما �شحكت �شائحة:  ببع�ض االأ

»نعيمة، البّد اأنك حامل يا عرو�ض«. 

اأخذتها اإلى جارتها داية الحارة فوافقتها 

أو  ف������ي الراأي فنعيم������ة حامل من������ذ �شهرين ا

أبي اإ�شماعي������ل كبيرة  أكث������ر. كانت �شع������ادة ا ا
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فبع������د كل هذه ال�شني������ن المجدبة ها هو ذا 

أبا و�شتكون له ذري������ة تحمل ا�شمه.  �شيغ������دو ا

وفي الموعد المرتقب �شعرت نعيمة باأوجاع 

المخا�ض. اأتت نايفة والداية لعونها و�شرعان 

أنثى حلوة وقوية وجميلة  ما و�شعت: »اإنه������ا ا

أبو اإ�شماعيل بابنته. �شحيح  ال�شوت«. �شعد ا

أّنه كان ياأمل بمولود ذكر يحمل ا�شمه وا�شم  ا

عائلته، ولكن هذه كانت م�شيئة الخالق وهو 

�شعي������د بما اأعطاه اهلل بعد كل هذه ال�شنين. 

انحنى على زوجته البا�شمة رغم تعبها وهم�ض 

أذنها بحب وحنان: »ما راأيك اأن ندعوها  في ا

»كريمة«. اإّنه ا�شم ي�شب������ه نعيمة وهي هدية 

ب انتظرها  كريمة من رب كري������م يقّدمها الأ

ت�شعين عاماً؟«.

لم تكن نعيم������ة ترف�ض لزوجها اأي طلب 

أية رغبة  أو رغب������ة. كانت ت�شعد كلّما لّبت له ا ا

وقلّما كان يطلب منها �شيئاً. كان دوماً زوجاً 

أ�شعدها اأن يكون  محّباً عطوفاً وذكي������اً. لذا ا

ا�ش������م ابنتهم������ا »كريمة«، وهل هن������اك اأحلى 

من������ه؟ �شحكت نعيمة �شعي������دة را�شية و�شار 

أب������و اإ�شماعيل يترّنم �شعوداً وهبوطاً ب�شوته  ا

»نعيمه كريمة. نعيمه كريمة.

زاد ق������دوم كريمة من �شع������ادة الزوجين 

واأ�شاف اإل������ى حياتهما المزي������د من الهدوء 

والم�ش������ّرة. كانت نعيمة تر�ش������ع طفلتها كلّما 

أاّل تمنعها حليبه������ا طالما  بك������ت و�شمم������ت ا

رغب������ت الوليدة في������ه. ما كان������ت تر�شى اأن 

تح������رم ابنتها مم������ا حرمت هي من������ه. كانت 

تك������رر لزوجها الق������ول: » يح������ّق لكريمة اأن 

ت�شع������د بطفولته������ا« وكان زوجه������ا يوؤكد لها: 

»�شتح�شل كريمة عل������ى كّل �شيء و�شتح�شل 

ح�ش������ن. �شتكبر و�شتذهب  ف�شل واالأ عل������ى االأ

اإلى اأف�شل المدار�ض و�شتتابع تعليمها وو..«. 

أبي اإ�شماعيل  كان ال�ش������لم يخّيم على بي������ت ا

وكان الزوجان ي�شعران بال�شكر والر�شا نحو 

الخالق الكريم الذي خلّ�ض نعيمة من فقرها 

أب������ا اإ�شماعيل  وجوعه������ا ويُتمها والذي طعم ا

ابن������ة حلوة بعدما قارب العم������ر على نهايته. 

أبو اإ�شماعيل يذك������ر لبّين ولم ير�َض  ل������م يعد ا

اأن يعود اإليها ليزورها. بلغت كريمة �شنة من 

أب������و اإ�شماعيل منزلين  العمر عندما ا�شترى ا

�شّجل واحداً با�شم نعيمة وثانياً با�شم كريمة 

ال�شغيرة. كان ال�شيوف يتوافدون كل م�شاء 

اإل������ى بيت������ه وكان ال�شهر وال�شم������ر يمتّد حتى 

وق������ت متاأخر من الليل. ب������داأت كريمة تحبو 

ثم �شارت تنت�شب على �شاقيها وتفرح لذلك 

أبو اإ�شماعيل ي�شعد  ويفرح لها والداها وكان ا

كثي������راً عندم������ا يداعب ابنت������ه ويحملها على 

ظهره ويرك�ض بها في �شاحة الدار وهي تطلق 

ولى وتنط������ق بها ب�شكل م�شحك.  كلماتها االأ

أتّم������ت كريمة عامها الثان������ي عندما داعبها  ا

أبوها كما كان دوما يفعل ذلك. تناول قهوته  ا
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المّرة بعد الطعام وكان ي�شعر بنعا�ض لطيف 

كم������ا كان يفعل كل يوم. نام ذلك اليوم ولكنه 

أّخ������ر في قيلولته وكانت كريمة تلعب حوله.  تا

قلق������ت نعيمة لتاأخره غي������ر المعتاد فحاولت 

اإيقاظه ولك������ن دون جدوى. لم ت�شّدق نعيمة 

مر و�شرخت لنايف������ة فاأ�شرعت هذه ومن  االأ

أدرك������وا الحقيقة الموؤلمة:  معها في البيت وا

أب������و اإ�شماعيل مات في قيلولته. تّم دفن اأبي  ا

أو  اإ�شماعيل بحزن �شامت هادئ، دون �شراخ ا

خرون كانوا يعرفون  عويل فنعيمة ونايفة واالآ

أب������و اإ�شماعيل يك������ره العويل  جي������داً كم كان ا

والنحيب.. بعد انتهاء مرا�شم الدفن والتعزية 

تابعت نعيمة حياتها اليومية تماماً كما كانت 

أيام حياة زوجها. كانت عنايتها تن�شّب  تفعل ا

عل������ى ابنتها كريم������ة وكانت ت�شتقب������ل القليل 

م������ن الزوار ما ع������دا نايفة الت������ي كانت تاأتي 

كل يوم وكاأّن اأمراً م������ا لم يحدث واإن�شاناً ما 

ل������م يختف من الدار. م�ش������ى عام على وفاة 

أبي اإ�شماعيل عندما زارها »جميل«. حزنت  ا

نعيمة لفقره وبوؤ�شه ووا�شته ببع�ض الكلمات 

ب������ل ود�ّشت في جيبه بع�������ض المال يعينه في 

أ�شه������ر زارها »جمي������ل« ثانية  حيات������ه. بع������د ا

ووا�شته نعيمة ببع�ض كلمات وببع�ض المال. 

أ�شهر ثم ظهر جميل من جديد.  م�شت عدة ا

جل�ض قرب برك������ة الماء ال ينب�ض ببنت �شفة. 

م������ره وبادرته: »م������ا بك يا  عجب������ت نعيمة الأ

جميل؟. اأرى على �شفتيك كلماً؟ ما خطبك 

ولم������اذا ال تتكلم؟ هل ن�شي������ت الخبز والملح 

أي������ام �شبابنا وع�شرنا؟ اأال  أكلناه �شوية ا الذي ا

ي������ام التي جعنا فيه������ا وبردنا  تذك������ر تلك االأ

و�شقينا؟«. - »بالتاأكي������د مازلت اأذكرها«. ثم 

نظر اإليه������ا وهم�ض بعد تردد وعيناه تنظران 

 
ّ
ر�ض: » ظننت اأنك مازلت ترغبين في نحو االأ

زوجاً؟«. كان في �شوته �شعف ورجاء وبوؤ�ض 

وذّل. فوجئ������ت نعيمة بكلمه. وهي ال تدري 

أبداً.  لماذا لم يخطر ببالها مثل هذا المقال ا

ب������ل اإنها �شعرت بغ�شب ع������ارم بل وابت�شمت 

ابت�شامة باهتة فيه������ا ا�شتخفاف وازدراء. لم 

أت������ي اإن�شان اآخر غير  تكن يوم������اً تتخيل اأن يا

أب������ي اإ�شماعيل ليخطبها. نعم لم يخطر ذلك  ا

أبو اإ�شماعيل. �شحيح  على بالها من������ذ توفي ا

أن������ه م�شى عامان اثنان عل������ى غيابه، ولكنه  ا

في الحقيقة والواق������ع كان دوماً حا�شراً في 

كل لحظ������ة وفي كل اآن. كان������ت تقوم باأعمال 

البي������ت بالنمط نف�ش������ه وبالترتيب نف�شه كما 

أبو  كانت تفعل عامين متتاليي������ن كان فيهما ا

اإ�شماعي������ل كل �شيء. بل لعله������ا لم تعد تنتبه 

أنها كانت تحّدث نف�شها وتحّدث كريمة  اإلى ا

ب�شوت عال وكاأن رّب البيت مازال يجول في 

البيت دون اأن يغّي������ر �شيئاً من عاداته. كانت 

تداعب كريمة بعد الظهر بالنمط والتوقيت 

أبو اإ�شماعيل، والقهوة  نف�شيهم������ا الذي يفعله ا
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المّرة طق�ض يومي ال يجوز اإهماله بل واليجوز 

أو تاأخيره فاأبو اإ�شماعيل يحّب التقّيد  تقديمه ا

بنظام حياته اليومية. ا�شتّط بنعيمة التفكير 

والخيال وهي ت�شتعر�ض تفا�شيل حياتها في 

ذلك البيت  ودقائق اأحداثه من زفاف وحمل 

ووالدة ثم من مراح������ل نمّو كريمة وتذكارات 

م������ور التي فعلته������ا: اأول مرة َحَبْت  أوائ������ل االأ ا

ر�ض واأول حرف نطقت به واأول مّرة  على االأ

حاولت اأن تنت�شب على قدميها وهكذا توالت 

حداث. عجيب اأمرها فهي  ال�شور وتتالت االأ

أبا اإ�شماعي������ل قد ذهب  ت������درك اأحيان������اً اأن ا

أ�شها  ولكنه������ا �شرعان ما تط������رد الفكرة من را

أبا اإ�شماعيل موجود في كل  أّن ا وتهّزه مفّكرة ا

رك������ن من اأركان البي������ت، وتلتفت اإلى ي�شارها 

وتعجب كّل العجب. لكاأنها تذّكرت اأن جميًل 

كان يقف هاهنا ولكنها ال تجده؟ هل كان حقاً 

ن  أين يكون االآ هنا؟ نعم اإنها تذكر ذلك ولكن ا

وكيف ذهب دون اأن يوّدعها؟... هنا وعندها 

تذّكرت ما قاله لها. لكاأن وقتاً طويًل م�شى 

على كلم������ه ذاك. ولم تلب������ث اأن راأت نايفة 

اأمامه������ا تنظر اإليها بعت������ب وعجب. لم تفهم 

لنظراته������ا �شببا. اأخبرتها نايف������ة اأن جميًل 

وق������ف طويًل اأمامها وه������ي جامدة الحراك 

أنه غادر المنزل بعد طويل  بها مثل تمثال، وا

انتظار ودموعه تنهمر مدراراً. - »ماذا فعلِت 

به؟ م������اذا قال لك؟ وماذا قلِت له؟«. حّدثتها 

نعيمة بما ق������ال وهم�شت له������ا اإنها ما تزال 

تعي�������ض في بيتها وكاأن �شيئ������اً لم يحدث فاأبو 

اإ�شماعيل ما يزال موج������وداً معها كّل الوقت 

بل ومازال يتابع اأحاديثه وم�شامراته اليومية 

بل ويحّدثها عن م�شتقبل كريمة وماذا يجب 

عليه������ا اأن تفعل له������ا... ولك������ن نايفة كانت 

أبو اإ�شماعيل مات  حازم������ة وواقعية: »نعيمة. ا

أبا لها وجميل  من������ذ �شنتين، وكريمة تحت������اج ا

اإن�شان طيب القل������ب خال�ض ال�شريرة لطيف 

الخ�ش������ال. تخطئين اإن لم تقبلي به«. م�شى 

على هذا الحديث وقت لي�ض بالطويل عندما 

اأعلمت نعيمة نايفة باأنها تقبل بجميل زوجاً 

لها. ت������زّوج جميل ونعيمة دون �شّجة وتابعت 

أب������ي اإ�شماعيل دون  الحي������اة �شيرها في بيت ا

أنجب������ت نعيمة من  تغيير. م�ش������ت ال�شنون وا

جمي������ل اثني ع�شر ولداً: �شت������ة �شبيان و�شت 

بنات. كبرت كريمة بين اأخوتها بهدوء و�شعادة 

و�شلم. تابعت درا�شتها في اأف�شل المدار�ض 

أبوه������ا لها ث������م تابع������ت درا�شتها  أراد ا كم������ا ا

الجامعية وتخرجت مهند�شة ناجحة.

هن������ا توّقف »�شاهين« ع������ن الكلم وهنا 

أنا( اإلى لبّين من حلم غريب  عدنا )�شاهين وا

عجيب. رجوت������ه اأن نخرج ون�شير في حقول 

لبّين وعلى ه�شابها. كان������ت م�شيرة �شامتة 

أن�شام بعد  ل������م نتبادل فيه������ا اأي كلم. كانت ا

ظه������ر يوم ربيعي تم�ّض وجهينا فتبعث فيهما 
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انتعا�ش������اً وخّفة. كانت روائ������ح اأزهار الربيع 

البرّية تخ������ّدر اأع�شابنا وتبعث فيها دغدغة 

وخدراً يخفف من اأوزان اأج�شامنا. كنا ن�شعر 

بحري������ة ف������ي اأرواحنا حتى كاأنن������ا نطير في 

ال�شماء. تطلّعُت حول������ي بعجب وا�شتغراب: 

»م������ا هو هذا ال�شع������ور الغريب ل������كاأن اأحداً 

يرافق �شيرنا ه������ذا ولكاأنه يرفرف معنا في 

أبو اإ�شماعيل. بل  ثيرية تلك. لعلّه ا حالتن������ا االأ

اإنَّه ال�شّك هو بذات������ه. اإنها روحه تخفق في 

أن�شامها، هن������ا حيث َحلَُم  اأجواء لبّي������ن ومع ا

أيامه وحل������م اأن يموت فيها  اأن يعي�������ض اآخر ا

واأن يطوى ج�شده في ترابها الدافئ الحنون 

لينطلق منه اإلى الحياة من جديد في �شقائق 

زاهير البرّية ب������ل ليعود قمحاً  النعم������ان واالأ

مر ما لم  يقتات ب������ه اأهله واأ�شحابه. ولكن الأ

تتحقق اأحلمه تمام������اً كما �شاء. لقد منعته 

أنََفتُه اأن يبقى في لبّين حتى يموت.. ا

ف������ي دم�شق وفي اأح������د اأحيائها القديمة 

أبو اإ�شماعيل يتن������اول قهوته المّرة بعد  كان ا

الظهر كما اعتاد اأن يفعل كّل يوم. �شعر بنعا�ض 

حلو لذيذ راوده فنام كما كان يفعل كل يوم. 

ثّم ما لب������ث اأن �شمع �شوتاً قوياً ي�شتنجد به: 

أين اأنت؟«.  أن������ت يا فرحان؟ فرح������ان ا أين ا »ا

أبو اإ�شماعيل نحو ال�شوت الم�شتغيث.  �شارع ا

أبيه، يعرفه وال يمكن اأن يخطئه،  اإنه �شوت ا

وف������وق هذا كلّه ال اأح������د يناديه »فرحان« اإاّل 

أبيه  أبو اإ�شماعيل نحو �شوت ا أب������وه... رك�ض ا ا

ويا لروعة م������ا راأى. راأى حقول »لبّين« وقد 

اكت�شت خ�ش������رة رائعة تماماً كعهده بها وهو 

يافع. �شع������ر ب�شعادة ور�شا بل وبزهو وفخر، 

وجال في فك������ره: »واأخيراً ها قد عدُت اإلى 

»لبّي������ن«. لكّنه ا�شتغرب كيف حدث ذلك؟ لم 

يع������رف بال�شبط، ولكنه �شع������ر بنف�شه اأخّف 

وزناً من اأي وقت م�شى. يا للعجب اإّنه يطير 

عالياً في �شم������اء لبّين تماماً كما كانت تفعل 

تلك ال�شقور والعقبان التي كان يتاأملها في 

�شغره. لقد راأى كّل حارات لبّين وكل بيوتها 

بو�شوح عجيب وخارق. 

�شعر عندها باألم واخز في �شدره ولكنه 

لم يُعر ذلك اأي انتباه. كان ماأخوذاً بالمنظر 

ال�شح������ري وكان يزداد ف������ي طيرانه ارتفاعاً 

حتى غدا المنظ������ر و�شيعاً ف�شيحاً المتناهي 

الحدود. وحانت منه التفاتة جانبية فاإذا به 

يرى »المدين������ة« بالو�شوح والدقة نف�شيهما. 

ب������ل هاهو ي������رى بيت������ه هناك. ب������ل وهاهي 

»كريمة« ترك�������ض وتلعب في فناء البيت. كم 

ه������ي �شابة وجميلة وحلوة. يا اهلل كم اأعجبه 

أّيما اإعجاب.  هذا المنظر الف�شي������ح الوا�شع ا

خر مّرة:  ثّبت ناظريه وفّكر الآ

»الحياة. كم هي حلوة. اإنها تدور وتدور 

بد«.وهنا  وهكذا يج������ب اأن تفعل وحت������ى االأ

خّيم �شمت اأبدي و�شلم.
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كاتب وباحث. ❁

نا�ضول توطنة ضتوطنة ضتوطنة اأثرية يف قلب الأ ضكاروم كاني�ش م�ضكاروم كاني�ش م�

نزار م�صطفى كحلة 
❁

أوائل   لقد كان الكت�ش������اف الزراعة منذ ا

نتاج,  ��اد, وزيادة ا���اد, وزيادة ا���اد, وزيادة االإ �لف الثامن قبل المي����لف الثامن قبل المي��� االأ

ٌ كبيٌر كبيٌر في تفكير  ٌنتجة, دوٌرنتجة, دوٌر نتجة, دورمنتجة, دورُم م�م� �وتنوع الم������واد ال�وتنوع الم������واد ال

دي������ر ما لديه من فائ�ض, شدي������ر ما لديه من فائ�ض, شدي������ر ما لديه من فائ�ض,  شان, نحو ت�شان, نحو ت� ان, نحو ت�شان, نحو ت�ش شن�شن� االإ

تي������راد ما ينق�صه من م������واد وحاجيات, صتي������راد ما ينق�صه من م������واد وحاجيات, صتي������راد ما ينق�صه من م������واد وحاجيات,  صوا�صوا�

مما يعني تطور فكرة التجارة لديه.

وقد دفع������ت عمليات التب������ادل التجاري 

همت صهمت صهمت  ص�ص� أ انية, صانية, صانية, ا صن�صن� إوء عالق������ات اإ إوء عالق������ات  وء عالق������ات صوء عالق������ات ص صلى ن�صلى ن� تل������ك, اإ
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إلب�شري, و�إلب�شري, و�إلى  ل وشل وشل و�لتفاعل � ش�ش� في تحقيق �لتو�

تطور �لعالقات �الجتماعية بين �لمدن, مما 

������ان على ش������ان على ش������ان على �لخ������روج من عو�لمه  شن�شن� اعد شاعد شاعد �الإ ش�ش�

عة رحبة, شعة رحبة, شعة رحبة,  ش�ش� آفاٍق و� دة, �إلى � حدمحدُمحدَّ م�م� �ل�ل غيرة شغيرة شغيرة � شل�شل� �

ية, شية, شية,  شيا�شيا� يا�شيا�ش شل�شل� �لجغر�لجغر�في������ة و� تجاوزت �لح������دود �

ال��ال��الت مادية, تجاري������ة, وروحية  ������ �������� ���ش���ش شوخلق������ت �شوخلق������ت �

رت شرت شرت  شخت�شخت� كان شكان شكان �لمنطق������ة, و� شثقافية, بي������ن �شثقافية, بي������ن �

�جز�جز�ئها. افات بين �شافات بين �شافات بين �أ شلم�شلم� بذلك �

Kul كاني�ش kanish )ك������ول تبه حالياً
آ�شورية, وهي  تعمرة تجارية �شتعمرة تجارية �شتعمرة تجارية � شم م�شم م� م م�شم م�ش ش�ش� � )tepe
فة شفة شفة  شل�شل�  على �

)1(
مدين������ة قديمة في كبادوكي������ا

ش )خالي�������ش )خالي�������ش( وتبعد  شلهالي�شلهالي�ش ������رى لنه������ر ش������رى لنه������ر ش������رى لنه������ر � شلي�شلي� �

إ كم �إ كم �إلى �ل�شمال �ل�شرقي من مدينة  نح������و 20

ارية( ف������ي منطقة كول تبه شارية( ف������ي منطقة كول تبه شارية( ف������ي منطقة كول تبه  شري������ة, )قي�شري������ة, )قي� ري������ة, )قي�شري������ة, )قي�ش شقي�شقي�

إلحالية, و�إلحالية, و�إلى �لجن������وب �ل�شرقي من مدينة  �

أنقرة, في تركيا. �

معنى كلمة كاروم

������ار مركز ش������ار مركز ش������ار مركز  ش  ه������ي باخت�ش  ه������ي باخت� Karumكاروم
�لمر�لمر�كز �لتجارية في  ُتجاري, وقد ُعرف������ت تجاري, وقد عرف������ت تجاري, وقد ُعرف������ت �

, وفي 
)4(
������م )كار(ش������م )كار(ش������م )كار( شومرية با�شومرية با� ومرية با�شومرية با�ش شل�شل� � شو�������شو�������ش و�������شو�������ش شلن�شلن� �

يغة م�شتقة شيغة م�شتقة شيغة م�شتقة  شم )كاروم(, وهي �شم )كاروم(, وهي � م )كاروم(, وهي �شم )كاروم(, وهي �ش شكادي������ة با�شكادي������ة با� �الأ

�شوريون  ومري, وقد �شومري, وقد �شومري, وقد �أطلق �الآ شل�شل� ل شل شل � ش�ش� من �الأ

م شم شم  ش�ش� �على كل مركز م������ن مر�على كل مركز م������ن مر�كزهم �لتجارية �

أو  يف �شيف �شيف � شكادي������ة ر�شكادي������ة ر� )كاروم(, وتعن������ي ف������ي �الأ

جمع و قناة, تجمع و قناة, تُجمع  حائ������ط ميناء, يقع على نه������ر �أ

عنده �شرائ������ب الدخل على الوارد، ثم ات�شع 

مفهومه ليعني ال�شوق على جانب الر�شيف، 

ثم مجموعة تجار المدينة.

ثرية في كاني�س  التنقيبات الأ

أل������ف كول تب������ه )كاني�ض( م������ن ه�شبة  تتا

قطرها 500م وارتفاعها 20م، ومن المدينة 

المنخف�ش������ة كارو karu )الوكالة التجارية( 

ربع،  التي تحي������ط باله�شبة من جهاته������ا االأ

�شوري������ون، وقطرها 1000م  والتي �شكنها االآ

مع اله�شبة والقلعة الت������ي تقع في و�شطها، 

أ�شوار قوية. وتحيط بالكل ا

أ التنقيب فيها اإرن�شت �شانتر عام  وقد بدا

)1893 – 1894م(، ث������م هوغو فينكلر و)ه�.

غروته( عام )1906م(، وتابع العمل بيدريت�ض 

ن من  هرزون������ي ع������ام )1925م( حي������ث تمكَّ

لواح الكتابية، التي عثر  اكت�شاف م�ش������در االأ

أو المركز التجاري  عليها قبًل، وه������و كارو، ا

�شوريين. للم�شتوطنين االآ

– وب�شكل  واأعاد التنقيب فيها مج������دداً 

م عام )1948م( – ف������ي اله�شبة، وفي  منظَّ

ال�������كارو، فري������ق م������ن الجمعي������ة التاريخية 

التركية، والمديرية العامة لل�شوؤون التاريخية 

والمتاحف ب������اإدارة تح�شي������ن اأوزغو�ض، وقد 

اأحدث خبر اكت�شاف ه������ذا الموقع اهتماماً 

عالمياً بالغاً.
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وقد اأظهرت الحفريات اأن اأقدم ا�شتيطان 

في المنطق������ة، يعود اإل������ى الع�شر الحجري 

النحا�ش������ي المتاأخ������ر chalcolitic ثم تله 

الع�شر البرون������زي القديم، فالع�شر الحثي، 

ثم الفريجي، فالهلّين�شتي والروماني، واأخيراً 

البيزنطي.

أثرية  كم������ا ُك�ِشَف في كاني�ض عن طبقات ا

لفين الثالث والثاني قبل  عديدة، تعود اإلى االأ

الميلد، اأقدمها تحوي معبداً يُعدُّ من اأقدم 

عت  طلق، ثم تو�شَّ نا�ش������ول على االإ معابد االأ

المدينة زمن الوكالة التجارية )كاروم( وبُنيت 

بنية الكبيرة. فيها الق�شور والمعابد واالأ

زمن تاأ�سي�س الموقع, ومن اأ�س�سه؟

يذه������ب بع�شه������م اإل������ى اأن زم������ن قي������ام 

�شوريين بتاأ�شي�ض م�شتعمرة كاروم كاني�ض،  االآ

اإنما يعود اإلى فت������رٍة ُمغرقٍة في القدم، نحو 

خر تاأ�شي�ض  )2500ق.م(، فيما ين�شب بع�شهم االآ

هذه الم�شتوطنة على يِد ال�شومريين في عهد 

أور الثالثة )2112 - 2004ق.م( خلل  �شللة ا

عهد الملك اأبي �شين )2040 - 2016ق.م(.

د، اأن تاأ�شي�ض هذه الم�شتوطنة  لكن، من الموؤكَّ

آ�شور المدعو  التجارية، كان قد تمَّ على يد ملك ا

ول Irishum 1  )1941-1902ق.م(  اإري�ش������وم االأ

نحو )1902ق.م(، ولك������ن، هناك الكثير من 

الرواي������ات التي حاول������ت اأن تُثبت اأن تواجد 

�شوريي������ن ف������ي كول تب������ه )كاني�������ض( اإنما  االآ

كادي ال�شهير  يعود لما قبل حكم المل������ك االأ

�شاروكين )�شرج������ون( )2334 - 2279ق.م( 

كادية، والدليل على  مبراطورية االأ موؤ�ش�ض االإ

ذل������ك، قيام �شاروكين بحملٍة ع�شكريٍة جاءت 

�شوريي������ن الموجودين هناك،  تلبيًة لطلب االآ

اإثر تعر�شهم لم�شايقات.

 ،
)2(

أ�شطورة تُدعى )ملك القتال( ا فهناك 

قم،  وق������د ُوِجدت مكتوبة عل������ى ُرقّيٍم من الرُّ

الت������ي ُعث������ر عليه������ا ف������ي ت������ل العمارنة في 

م�ش������ر، كما ُوِجد ن�ٌض مماث������ل في عا�شمة 

الحثيين )خاتي( اأي بوغازكوي حالياً، وهذه 

�شط������ورة تروي كيف عب������ر �شرجون جبال  االأ

الف�شة )جبال طورو�ض( بجيو�شه حتى و�شل 

نا�ش������ول، وذلك انت�شاراً لبع�ض  اإلى قلب االأ

، الذي������ن ا�شتنجدوا به، 
)3(

�شوريين التجار االآ

أ�ش�ش������وا م�شتعمرة لهم في  والذين كانوا قد ا

�شط������ورة، اأن وفداً منهم  كبادوكيا، وتُفيد االأ

قد ذهب اإليه، وق�ضَّ عليه ق�شة اال�شطهاد 

، التي تُقيم اإلى 
)4(

�شي������ة من ِقَبل ال�شعوب االآ

جوارهم، و�شكوا له ظلم اأمير المنطقة )نور 

داج������ان(، فق������اد �شاروكين جي�ش������ه، وهاجم 

كبادوكي������ا، وا�شتول������ى عليه������ا، ووّطد �شلطة 

�شوريين )ال�شاميي������ن( فيها، ورجع غانماً،  االآ

كاديين  أ�ش�ض م�شتعمرات جديدة للأ بعد اأن ا

نا�شول.  في االأ
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ويُفيد حلم������ي محرو�������ض ا�شماعيل، اأن 

�شوريي������ن ال�ُمقيمين  �شاروكي������ن لبى دعوة االآ

في منطق������ة كبادوكيا )قي�شري������ة( باأوا�شط 

آ�شي������ا ال�شغرى �ش������د اأعدائهم ف������ي مدينة  ا

وق������د   ،purush Kanda  
)5(

بور�شخان������دا

ا�شتغرقت حملته تلك ثلثة اأعوام متوا�شلة، 

عاب التي القاه������ا خلل طريقه،  رغ������م ال�شِّ

والغابات  الجبلي������ة،  بالعوائ������ق  وال��ُمتمثِّل������ة 

نهار. ومجاري االأ

وهنا نت�شاءل عن الدوافع الحقيقية التي 

ح������دت ب�شاروكين للمجازف������ة، وقطع جبال 

طورو�ض، اإ�شافة اإلى طلب النجدة من اأوالد 

�شوريين. عمومته االآ

يذكر اأ.طه باقر اأن العلقات التجارية 

وادي  بي������ن ح�ش������ارة  م������ا  والح�شاري������ة، 

نا�شول، كانت منذ  الرافدي������ن وبين بلد االأ

ع�شور ما قبل التاأري������خ، وازدادت ات�شاعاً 

في ع�شر دول المدن ال�شومرية، اأو ع�شر 

فجر ال�شلالت، وذل������ك للمتاجرة بالمواد 

الثمينة، مثل: ال�ش������وف والف�شة وغيرها، 

وهذا ما ح������دا ب�شاروكي������ن للقيام بحملته 

ال�شهي������رة، وبهذا ال�ش������دد يقول �شاروكين: 

أنلي������ل اأعطاني البلد العليا  له ا )... اإن االإ

مائر )ماري( ويارموتي والبلد حتى جبال 

رز والف�شة...( ويق�شد بجبال الف�شة،  االأ

جبال طورو�ض.

وفي هذا ال�ش������دد، يذكر د.عبد العزيز 

عثمان اأن المعادن الثمينة المتوافرة، ومواد 

نا�شول، هي التي جذبت  البناء في ه�شبة االأ

�شاروكين للقيام بهذا العمل الخطير. 

�سوريين بتاأ�سي�س موقع  اأ�سباب قيام الآ

كاروم كاني�س:

فق������د اأدى ازدي������اد الن�ش������اط التجاري، 

نتاج الزراع������ي والحرفي، وتجاوز  وتطور االإ

طر المحلية، والتحرر من �شيطرة المعبد  االأُ

الدين������ي، وكذلك الق�ش������ر الملكي في بع�ض 

المناطق، اإلى ظهور تجارة خارجية ن�شيطة، 

دفع������ت ممار�شيه������ا اإلى التفكير ف������ي اإن�شاء 

رة  أ�شا�شية ثابتة، واأحياناً م�شوَّ مراكز تجارية ا

على اأطراف المدن وال �شيما النهرية.

ويُعل������ل مورت������كات �شب������ب قي������ام ه������ذه 

�شوريي������ن  الم�شتوطن������ة برغب������ة المل������وك االآ

كادية  مبراطورية االأ بالظهور كورثة لحكام االإ

العالمية، وقد كّنا قد عرفنا رغبة �شاروكين 

كادي بال�شيط������رة على تلك المنطقة، من  االأ

خلل حملته الع�شكرية هناك. 

فيم������ا يذهب بع�شهم، ف������ي تف�شير هذا 

�شوريين بالتو�شع  التوجه، اإلى �شعوبة قيام االآ

أوا�شط  باتجاه الجن������وب، ما دامت تقوم في ا

وجنوب بلد الرافدين، ممالك قوية، تحوُل 

بينهم وبين تحقيقهم تطلعاتهم التو�شعية.
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وهناك م������ن يُف�شر اأن قيام هذه المراكز 

التجاري������ة، كان بمثابة م�شتعم������رات اأقامها 

آ�شيا  �شوريون لل�شيادة وفر�ض النفوذ على ا االآ

ال�شغرى، كتمهيد لفر�ض الهيمنة ال�شيا�شية 

الع�شكرية.

لك������ن البح������ث الحقيق������ي ف������ي التاريخ، 

يجعلنا دائماً نُفك������ر باالقت�شاد، كاأهم دافٍع 

ر  وراء ُكلِّ َح������راٍك �شيا�ش������ي، فالتطور ال�ُمبكِّ

�شورية، �شببُه، اأن بلد الرافدين  للتج������ارة االآ

ال�شفلى، كانت محرومة من المعادن، وتتلقى 

آ�شوريا، التي كانت بدوِرها  هذه المواد م������ن ا

آ�شي������ا ال�شغرى، ومن اأرمينيا  رها من ا تُح�شِ

الحالية، حيث �شيُ�شتخرج النحا�ض والف�شة.

ويب������دو اأن هذه المراك������ز والم�شتوطنات 

�شورية، قد مرت عب������ر تاريخها، بطورين  االآ

هامين، هما:

ول القدي���م: ولعلَّ������ه ب������داأ  1- الط���ور الأ

�شوري القديم، ويمكن  من������ذ مطلع الع�شر االآ

�ش������وري اإري�شوم  تحدي������ده من زمن الملك االآ

ح������دود  اإل������ى  1902ق.م(   -  1941( ول  االأ

)1800ق.م( اأي ُقبي������ل مجيء الملك �شم�شي 

�شوري، ودام زهاء  ول اإل������ى العر�ض االآ اأدد االأ

القرن الواحد.

2– الطور الثاني: ويبداأ من حكم الملك 

ول، وحك������م ولديه ي�شمخ اأدو  �شم�شي اأدد االأ

واإ�شمي داجان، وينته������ي با�شتعادة ا�شتقلل 

مدين������ة م������اري ع������ام )1782ق.م( عل������ى يد 

ملكه������ا الوطني زمري ليم، عل������ى اأن ن�شاط 

ه������ذه الم�شتعم������رات على ما يب������دو ا�شتمر 

بعد ذلك، لكن باأ�ش������كال مختلفة، حيث زال 

�شوري، وحلَّ محلَُّه ظهور  النفوذ ال�شيا�شي االآ

المملك������ة الحثية القديم������ة، فاأ�شبحت تلك 

الم�شتعمرات تحت �شلطة هذه المملكة.

ثري���ة الُمكت�سف���ة ف���ي كاروم  اللق���ى الأ

كاني�س:

بون  ثار المهمة التي وجدها المنقِّ من االآ

ألواح  في ذل������ك المو�شع: ع������دٌد كبيٌر م������ن ا

قم( المكتوبة بالخط الم�شماري،  الطين )الرُّ

وهي تتاألف من ر�شائ������ل و�شجلت تجارية، 

ووثائق ح�شابات.

قم ال�ُمكت�شفة في  ه������ذا وقد بلغ عدد الرُّ

الطبقة الثانية فق������ط اأكثر من ع�شرة اآالف 

أر�شيف������ات م�شتقلة  ل ا ُرقّيم م�شم������اري، تُ�شكِّ

أ�شخا�������ض، يزي������د عدده������م على  باأ�شم������اء ا

الع�شرين، وتع������ود اأغلبها اإلى الفترة الواقعة 

بين نحو )1880 – 1820ق.م( وبع�شها اإلى 

فترة الحقة بقليل )1800 – 1740ق.م(.

اأي ف������ي الفترة الواقعة بي������ن حكم اإلو– 

�شوري، وق������د ُكتبت  �شوم������ا، و�شاروكي������ن االآ

�شورية  هذه الوثائ������ق باللغ������ة )اللهج������ة( االآ

القديمة، وهي ت�شور ن�شاطاً ُمكثفاً للقوافل 
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آ�ش������ور وكاني�ض، عبر الجزيرة  التجارية بين ا

ال�شوري������ة، و�شهول جبال طورو�ض، كما تروي 

لنا تفا�شيل عن الحي������اة التجارية الداخلية 

والحياة اليومية.

كما ُوِجدت هن������اك ر�شائل تجارية تتعلق 

ب������اإدارة هذه ال�شركة الوا�شعة، وهي الر�شائل 

آ�شور، وبين التجار في  ال�ُمتبادلة بين مدينة ا

نا�شول. بلد االأ

اإ�شافة اإل������ى كتاباٍت م�شري������ٍة و�شومريٍة 

وبابلية، حوت معلومات قّيمة عن التجارة بين 

نا�شول، ومعلومات اجتماعية  �شوريين واالأ االآ

رث، وقرارات  ع������ن ال������زواج والط������لق، واالإ

مراء المحليين،  المحاكم، والمرا�شلت مع االأ

لواح عل������ى عدد من  كم������ا ُعثر بين ه������ذه االأ

دبية ون�شو�ض تدريبية، مما دلَّ  الن�شو�ض االأ

على وجود مدار�ض لتعليم القراءة والكتابة.

اإ�شاف������ة اإلى العثور عل������ى تماثيل بدائية 

م������ن الحج������ر وعل������ى اأوزان خزفي������ة وافرة 

العدد، وبع�ض اللُّق������ى الفخارية والمعدنية، 

واني  ومنها: الجرار الملونة والمزخرفة، واالأ

 - )الريط������ون  الحيواني������ة  �ش������كال  االأ ذات 

لهة المذكرة  Rhytons( وبع�������ض تماثيل االآ
والموؤنث������ة الم�شنوعة من المعادن المختلفة 

�شلحة،  والعاج، اإ�شافة اإلى اأدوات الزينة واالأ

دوات الزراعي������ة وغيره������ا، وعدد كبير  واالأ

�شطوانية، ذات الم�شاهد  ختام االأ جداً من االأ

�شطوري������ة، التي كانت تخت������م المعاهدات  االأ

والمعاملت التجارية.

أي�شاً، بع�ض المحلت  كما َوَجَد المنقبون ا

التجاري������ة والدوائر، التي كان������ت تُدار منها 

�شوؤون ذلك المو�شع، وفيها الوثائق التجارية 

المختلف������ة، وه������ي تمدنا بمعلوم������ات ثمينة 

عن تنظي������م القوافل التجارية وتمويلها، كما 

نجد في بع�ض الوثائق، م������ا يوؤكِّد معرفتهم 

بالح������واالت التجاري������ة، بطريق������ة التب������ادل 

أو باإر�ش������ال كت������اب يُ�شلَّم حامله  التج������اري، ا

بموجب������ه مبلغاً معين������اً من الم������ال، وكذلك 

معرفتهم بكتب االعتماد.

الحياة اليومية في كاني�س:

كانت كاني�ض )كول تب������ه( مركز ال�شلطة 

نا�شول، على هيئة  �شورية في �شرق������ي االأ االآ

دولة مدني������ة، تتبعها جملة مراكز اأخرى في 

نا�شول، وكانت بلد  نحاء المختلفة من االأ االأ

نا�شول نف�شها في هذه الفترة، ُموؤلفة من  االأ

ة دويلت م������دن، يحكمها اأمراء من اأهل  عدَّ

البلد، كان������وا على ما يب������دو على علقات 

�شورية، وال�شيما،  �شلميَّة مع الم�شتعمرات االآ

مراء ن�شاط التجار  أولئك االأ عندما ال يُعرِقل ا

�شوريين. االآ

وق������د جاءتنا نم������اذج م������ن المعاهدات 

�شورية،  التي كان������ت تُبرم بين ال�شلط������ات االآ



نا�ضول توطنة ضتوطنة ضتوطنة اأثرية في قلب الأ ضكاروم كاني�ش م�ضكاروم كاني�ش م�

2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  ���2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

وبين تلك الدوي������لت المحلية، وفيها اأخبار 

الم�شاهرات والم�شاعدات الع�شكرية، مابين 

الطرفين.

ا عن م������كان �شكنهم، فيقول الباحث  مَّ
أ ا

�شوريين في كاني�ض،  ف. فون زودن: »اإنَّ االآ

رة  كانوا ي�شكنون خارج نطاق المدينة الم�شوَّ

في حي خا�ض ُعِرَف با�شم Karum الذي 

أي�شاً«،  دارة الر�شمية – فيه – ا أُطِلَق على االإ ا

د عليه اأنطون مورتكات، عندما  أكَّ وهذا ما ا

�شوريون �شمن  قال: »لم ي�شكن الّتج������ار االآ

أ�شوارها  مدينة كول تبه )كاني�ض( بل خارج ا

كرعاع ُمجردين م������ن كلِّ حماية«، ومن ثمَّ 

ناق�ض نف�شه، حين قال: »ال بدَّ من اأن تكون 

�شورية من القوة، بحيث  مبراطوري������ة االآ االإ

كان������ت ت�شتطيع حماية الُطرق الموؤدية اإلى 

هناك، وبالتالي �شد »ال�شاميين« الغريبين 

من �شمال بلد ال�شام وماري«، وهنا يُمكننا 

فهم دوافع هوؤالء لكتاباتهم تلك. 

وج������ود  اأن  اإل������ى  الدرا�ش������ات  وتُ�شي������ر 

�شوريين في كاني�ض كان على درجة كبيرة  االآ

همية، ففي اأواخر القرن التا�شع ع�شر  من االأ

وخلل القرن الثامن ع�شر قبل الميلد، غدا 

هذا الموقع، �شوقاً متكامل������ة، انبثقت عنها 

هيئة ُعليا للحكم في م�شائل الخلف، وبعد 

ذلك ات�شع������ت وظائفه، فتج������اوزت ال�شوؤون 

التجارية، اإلى م�شائل ق�شائية مدنية اإدارية، 

فقد اأدى نمو الفعالي������ات التجارية وتنوعها 

ف������ي كاروم كاني�ض، اإلى ظه������ور هيئة اإدارية 

تنظيمية فيه، تُ�شِرف على �شوؤونه الداخلية، 

وتح������دُّ من تح������ول التناف�ض التج������اري، اإلى 

نزاعات وخ�شومات.

وكانت ه������ذه الهيئ������ة تعق������د االجتماعات 

للتباحث، وتُ�شِدر القرارات، وتتدخل في م�شائل 

أ�شع������ار الب�شائع، ولها خاتمها الر�شمي  تحديد ا

Kunuk karim فكان������ت بذل������ك �شبيه������ة ب� 
)الدائرة النقابية( اأو )غرفة التجارة(.

������ة ن�شو�������ض كثي������رة تُعال������ج م�شائل  وثمَّ

أ بجملة »لقد قررت كاروم كاني�ض  خلفات، تبدا

جماع مايلي«، ويبدو  �شغاره وكباره - اأي باالإ

اأن قرارات الهيئة كان������ت نافذة، واأن دورها 

هميته، تجاوز المجاالت  الق�شائي نظ������راً الأ

التجارية اإلى المدنية الخا�شة، و�شار النا�ض 

يق�شدونه������ا لَح������لِّ خلفاتهم، وم������ن نماذج 

ذلك، نذكر ن�شاً يعر�������ض خلفاً بين مربية 

أ ن�ض القرار: »لقد قررت  وزوجين، ثم نق������را

كاروم كاني�ض �شغاره وكباره ما يلي: ال يحق 

ل� )باديدا( – المربية – اأن تُطالب )اأديمات( 

– الزوجة – بنفقات تربيتها، وعليها اأن تُعيد 
من 

 )6(
اإلى )�شوبيلوم( – الزوج – �شتة �شقلت

.»
)7(

الف�شة

نَّ هوؤالء الق�شاة 
أ ويعتق������د ف.فون زودن ا

لم يرتقوا لمرتبة القا�شي الحقيقي، عندما 
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أننا قلم������ا نجد في  يق������ول: »ومن اللف������ت ا

�شورية القديمة ذكراً للق�شاة،  الن�شو�������ض االآ

أنه لم يكن هن������اك في الم�شتوطنات  ويب������دو ا

التجارية ف������ي كبادوكيا قا�ضٍ موظف، واإنما 

حكام«  رجال معين������ون موكلون باإ�ش������دار االأ

وذلك عل������ى اعتبار اأن وظائف القا�شي غير 

محددة الملمح.

داري  أ�������ض هذا الجه������از االإ وق������د كان يرا

»حاكم الكاروم« اأي حاك������م ال�شوق التجارية 

ال������ذي انتحل لق������ب Rubaum وكان يُمثل 

أ�شها، وقد  لل������كاروم، ويرا ال�شلطة التنفيذية 

�َض لحكومة الكاروم بناء خا�ض يقع في  ُخ�شِ

الغالب بالقرب من الق�شر الحاكم.

ويمكن تلخي�ض وظائف الكاروم، بمايلي:

أو ما  1.  هو عبارة ع������ن مجمع للّتجار، ا

ن ب� )الغرفة التجارية( كما  ي�شطلح عليه االآ

ذكرنا �شابقاً.

2.  كم������ا كان ال������كاروم يق������وم بوظيف������ة 

أ�شه  المحكمة ومجل�ض ال�شورى، الذي كان يترا

رئي�ض يُعاد انتخابه كل عام.

3.  القي������ام بجم������ع ال�شرائب والمكو�ض 

والجمارك من القوافل التجارية الداخلة.

4.   يوجد فيه موظفون خا�شون لمراقبة 

القوافل، ومكافحة الّتجار المهربين.

5.  اإ�شافة اإلى وجود م�شارف للمداينات 

خرى. والقرو�ض وال�شوؤون الم�شرفية االأ

أن������واع ال�شرائ������ب، التي كانت  ������ا عن ا مَّ
أ ا

تُجب������ى، فهي �شرائ������ب الطري������ق، و�شريبة 

الع�ش������ر، و�شريبة ال������� 5 % التي كان الكاروم 

يق������وم بتح�شيله������ا، ربم������ا لح�ش������اب الدولة 

�شورية.  االآ

وق������د كان المرك������ز التجاري ف������ي كاروم 

كاني�������ض مرتبط ب������اإدارة ُدعيت ب������� بيت كار 

)ي������م( bit Karim وهو مرك������ز اال�شتيراد 

والت�شدي������ر، وفيه م�ش������رف، وغرفة تجارية، 

ويقوم بتح�شيل ال�شرائب، وف�ّض ال�ُمنازعات 

والخ�شوم������ات، وقد لوحظ وج������ود مثل هذا 

آ�شور، التي كانت  �شورية ا البيت في العا�شمة االآ

ألي������م bit alim اأي بيت المدينة،  ت�شم بيت ا

نا�شول. الذي يُدير المراكز التجارية في االأ

ويُ�شت������دل م������ن الوثائ������ق اأن كثي������راً من 

�شوري������ة، كانت قد  �ش������ر االآ العائ������لت واالأ

نا�شول،  أ�ش�شت لها مراكز تجاري������ة في االأ ا

ر�شتقراطية،  وكانت من الطبقات الثرية االأ

�شرة، كان يُقيم في بلد  والغالب اأن عميد االأ

آ�ش������ور، ويُدير �شوؤونه واأعماله التجارية في  ا

كاني�ض وغيرها من الم�شتوطنات التجارية، 

أ�شرته، حيث المرا�شلت  أف������راد ا ٌل من ا موكَّ

ُم�شتم������رة ما بين������ه وبين ه������وؤالء الوكلء، 

أنه كان  فيما يذه������ب البع�ض اإلى اعتب������ار ا

لهذه المراك������ز التجارية، بع�ض اال�شتقلل 

داري. ال�شيا�شي واالإ
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������ا على �شعيد الحي������اة اليومية، فعلى  مَّ
أ ا

الرغم من تع������دد اأجنا�ض المقيمين في هذه 

������ن من الن�شو�ض، وخا�شة  المجتمعات، يتبيَّ

جنا�ض امتزجت  فراد، اأن ه������ذه االأ أ�شماء االأ ا

�شوري،  فيما بينها، ك�شكان لمجتمع الكاروم االآ

�شوريي������ن لم يكونوا بمعزٍل عن هوؤالء  واأن االآ

ال�شكان، اإذ اختلطوا بهم، ومن زوجاتهم من 

أو ا�شماً  حملت ا�شماً خاتياً، مثل )واال واال(، ا

�شماء  حثياً، مث������ل )خاتاال(، اإ�شاف������ة اإلى االأ

مورية الكثيرة، بطبيعة الحال. االأ

ة معابد لعبادة  �شوريون عدَّ ������د االآ وقد �شيَّ

لهة  أ�شه������ا كبير االآ آلهته������م القومية، وعلى را ا

آ�شور، فقد كانت هذه المراكز، تُدين بالديانة  ا

�شورية، مع بع�ض  �شورية، وتعي�ض الحياة االآ االآ

التاأثيرات المحلية، وكما قلنا �شابقاً، فربما 

كان������ت تتمتع بنوع من اال�شتقلل الذاتي، اأي 

�شورية، كانت من نوع  اأن علقتها بالدولة االآ

�شل. علقة الفرع باالأ

والجدي������ر بالذك������ر اإنَّ بع�������ض الوثائق 

الم�شماري������ة، تُ�شير اإلى اأن بع�ض العنا�شر 

�شوري،  موري������ة، وه������ي اأ�شل الف������رع االآ االأ

كان������ت تُ�شارك ف������ي مجتمع������ات المراكز 

القديم������ة، وعل������ى  �شوري������ة  االآ التجاري������ة 

أ�شها كاروم كاني�������ض، واإن االختلط بين  را

مورية ب�شكل عام،  �شوري������ة واالأ �شماء االآ االأ

كان وا�شح������اً، مما ي�شهد على امتزاج هذه 

العنا�شر مع بع�شها، في نطاق هذا المركز 

التجاري الواحد.

وق������د كان ات�ش������اع العلق������ات التجارية 

ل�كاروم كاني�ض وا�شحاً، حتى و�شل اإلى �شمال 

ب������لد ال�شام، فقد تبيَّن من خلل ر�شالة اأن 

غرا�ض تجارية  موظفين من اإيبل �شافروا الأ

اإلى كاروم كاني�ض، فقد كانت علقات اإيبل 

التجارية جي������دة مع ح������ران وايرتا وتوتول 

وزلب������ا حتى ح������دود كاني�������ض »كامي�شو« في 

نا�شول، ونحن نعل������م دور الملك  جن������وب االأ

واأمرائه في اإيبل في العملية التجارية على 

اعتبار تجار اإيبل من م�شتوى عاِل. 

واردات كاروم كاني�س التجارية:

آ�شور  لقد كانت القوافل التجارية تنقل من ا

�شواف،  اإلى كاروم كاني�ض، المن�شوجات، واالأ

وقد لوح������ظ من الوثائ������ق الم�شمارية، كثرة 

الطلب عل������ى ال�شوف الخ������ام وال�شجاجيد 

آ�شور، فقد كان الّتجار  وجلود الحيوانات من ا

آ�شي������ا ال�شغرى،  �شوري������ون المقيمون في ا االآ

يتلهفون للح�شول عل������ى هذه ال�شلع وبيعها، 

خا�شة ال�شوف الخام. 

أه������م واردات  ويُعتب������ر الق�شدير من ا

كاروم كاني�������ض، ولع������لَّ الق�شدير كان في 

أبعد  �ش������ل، قادماً من مناط������ق �شرقية ا االأ

آ�شور،  يراني، واأفغان�شتان( اإلى ا )ال�شهل االإ
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وذل������ك بُغي������ة �شنع البرون������ز، بالمزج مع 

نا�شول،  النحا�ض الموج������ود اأ�شًل في االأ

كم������ا كانت كاني�������ض ت�شت������ورد الر�شا�ض، 

الزراعية، و�شناعات  المنتوجات  وبع�ض 

مختلفة اأخرى. 

�سادرات كاروم كاني�س التجارية:

ُره اإلى  آ�شور تح�شل مقابل ما تُ�شدِّ كانت ا

كاني�ض، على الف�ش������ة، والذهب، والنحا�ض، 

خ�ش������اب، والتوابل،  حج������ار الكريمة، واالأ واالأ

موال. والعطور، وروؤو�ض االأ

آ�شور  أه������م واردات ا ويُعتبر النحا�ض من ا

م������ن كاني�ض، ويمكن التميي������ز في الن�شو�ض 

أن������واع منه – ُم�شنَّعة  الم�شمارية، بين عدة ا

- واأخرى اأدوات متنوعة. 

ي������اق، الحديث  ويُمكننا ف������ي هذا ال�شِّ

عن نوع من التج������ارة، ومن �شمنها تجارة 

، والحيوان������ات، لك������ن الم�شادر 
)8(

العبي������د

عنها نادرة، وال يمكننا تحديد م�شدر هذه 

الب�شائع بدقة، لكننا، يُمكن اأن نتحدث عن 

أرباح كبيرة ج������داً، قد ت�شل اأحياناً  ن�شبة ا

�شوريين بتكري�ض  اإلى 100 %، مما �شمح للآ

ثروة م������ن تجارتهم، �شاعدته������م على بناء 

جي�ض ق������وي، �شتكون له �شهرة في البط�ض 

والدفاع عن وحدة �شمال �شورية والعراق، 

قل.  على االأ

طرق الموا�سالت:

لق������د بلغت اأطوال الُط������رق التي �شلكتها 

، وي�شتغرق 
)9(

تل������ك القوافل نح������و 800 ك������م

أيام اال�شتراح������ة، مدة �شهرين  عبوره������ا، مع ا

تقريب������اً، وكانت تخت������رق منطق������ة �شنجار، 

فالجزي������رة ال�شورية، حي������ث تُ�شاير في جزء 

فاف الخابور، ثم تنعطف غرباً نحو  منها �شِ

أو زلبا على البليخ، فكركمي�ض على  ح������ران، ا

أور – �شوم(، وبعدها ت�شير  الفرات، ثم اإلى )ا

جهة ال�شمال الغرب������ي، حتى كاني�ض، وكانت 

القوافل ت�شتخدم الحمير في نقل الب�شائع، 

وكانت هذه الطريق الطويلة، عادًة ما تتعر�ض 

لبع�ض ال�شعوب������ات والم�شايقات، كالغارات 

العابرة عليها.

مدة ا�ستمرار الموقع

�شت������اذ ف. فون زودن، اأن مدة  يعتبر االأ

�شوري ف������ي كاني�ض، عبر حركة  الوج������ود االآ

آ�شور اإلى كاني�ض،  القوافل ال�ُمتنقلة من بلد ا

اإلى ما بعد ع������ام )1850ق.م(، وقد دامت 

�شوري اإيلو  هذه الحركة من عهد الملك االآ

�شوما )1962 - 1942ق.م(، حتى ال�شنوات 

ول بن  ولى م������ن عهد اإ�شمي داج������ان االأ االأ

ول، ومن دون انقطاع طويل  �شم�شي اأدد االأ

نح������و )100 – 120( �شن������ة، فيم������ا يذهب 

بع�������ض الباحثين، اإل������ى اعتبارها دامت ما 
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بي������ن )1950 – 1650ق.م( تقريب������اً، كانت 

أثناءها عق������دة موا�شلت المركز  كاني�������ض ا

آ�شيا  �شورية في ا الرئي�������ض ل�شبكة التجارة االآ

ال�شغرى، لك������ن هذا المركز على ما يبدو، 

فق������د اأهميته ومكانته، بع������د العهد البابلي 

ن التج������ارة �شارت م������ن مهام  القدي������م، الأ

�ش������وري، يوجهها ح�شب  الق�شر الملكي االآ

م�شالحه ال�شيا�شي������ة والع�شكرية، واأ�شحى 

التُّجار )تجار الملك(.

كارومات اأخرى غير كاني�س:

ل������م يك������ن كاروم كاني�ض ه������و المركز 

التج������اري الوحيد، ب������ل كان هناك - في 

نا�شول - ت�شعة مراكز اأخرى  منطق������ة االأ

في الق������رن )التا�شع ع�شر قبل الميلد(، 

ول  أربعة ف������ي الن�شف االأ ق������ل ا وعلى االأ

من القرن )الثام������ن ع�شر قبل الميلد(، 

 ،
)10(

أ�شهره������ا مراكز الم������دن زلبا وم������ن ا

أور – �ش������وم، خخ������وم، نيخريا، خاتو�شا،  ا

 ،
)11(

بور�شخاندا، )�شْخنا – �شبت – انليل(

، اإ�شاف������ة اإلى مراكز 
)13(

، قطنا
)12(

م������اري

اأخرى عديدة. 

�سقوط كاروم كاني�س:

راء ح������ول �شقوط -  لق������د اختلفت االآ

وزمن �شقوط - م�شتوطنة كاروم كاني�ض.

لف الثالث قبل الميلد، اأتى  فمع انتهاء االأ

مهاجرون »هن������دو اأوروبيين« من الغرب 

آ�شي������ا ال�شغرى، وا�شتحوذوا  اإلى منطقة ا

في الق������رن )الع�شرين قبل الميلد( على 

ال�شلطة في ب������لد خاتي )حاتو�شا( التي 

تتركز عن������د منعرج نهر الهالي�ض )قيزيل 

اإيرم������اق(، وحدث االمت������زاج مع ال�شكان 

�شليين )الخاتيين( والثابت اأن »الهندو  االأ

أت������وا اإلى بلد خاتي،  اأوروبيين« عندما ا

�شوريين  ات�شلوا بم�شتعم������رات التجار االآ

القادمي������ن من �شوري������ة العليا، ومن بلد 

�شتعمرات 
ُ
ال�م ه������ذه  وكانت  الرافدي������ن، 

ُمنظم������ة تنظيماً قوي������اً، بف�شل قوة ملك 

�شوريين �شهدت  آ�ش������ور، غير اأن ق������وة االآ ا

بع�ض ال�شعف خ������لل حقبة من الزمن، 

فا�شتغلت ال�شعوب »الهندو اأوروبية« هذا 

الو�ش������ع ل�شالحها، ووط������دت �شيطرتها 

على اأطلل هذه الم�شتعمرات، واأقامت 

على مرِّ الزمن دوي������لت مدن حثية في 

أ�شهرها )كو�ّشار( و)ني�شا(  نا�شول، كان ا االأ

وكذل������ك  و)خاتو�ش������ا(  و)زالباوني�ش������ا( 

)بور�شخان������دا(، وقد ن�شبت الحروب بين 

هذه الدويلت من اأج������ل تو�شيع النفوذ، 

مر خلل القرن )التا�شع  اإلى اأن تبلّور االأ

ع�شر قبل المي������لد( بت�شكيل اأول مملكة 

أنقا�ض دوي������لت المدن  ُمتح������دة عل������ى ا

نا�شولية. االأ
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نَّ العلقة بي������ن الجالية 
أ ومن الوا�ش������ح ا

�شورية( الثري������ة، وبين ال�شكان  جنبي������ة )االآ االأ

�شليي������ن )المحليي������ن( وحكامه������م، لم تكن  االأ

دائماً على ما ي������رام، واإنما اعتراها في كثير 

حيان الجف������اء وال�شع������ور باال�شتياء،  م������ن االأ

وهذا ما اأدى بالنتيجة اإل������ى تدمير واإحراق 

التابعة لها  كاروم كاني�������ض، والم�شتوطن������ات 

أي������دي الدولة الحثي������ة ال�شاعدة، التي  على ا

آ�شي������ا ال�شغرى،  ������ُد قريب������اً كّل م������دن ا �شتوحِّ

طراف،  االأ مترامي������ة  اإمبراطورية  وتوؤ�ش�������ض 

أنط������ون مورتكات الذي  د عليه ا أكَّ وهذا م������ا ا

�شورية  يحدد زم������ن �شعف الم�شتوطن������ات االآ

مر الذي اأدى  �ش������وري، االأ بوف������اة �شاروكين االآ

�شورية من  مبراطوري������ة االآ اإل������ى انتهاء االإ

جدي������د، وقد ا�شتم������رت بع�ض الحركات 

التجاري������ة الب�شيط������ة، اإل������ى اأن انقطعت 

أي������ام الملك البابلي  اأخباره������ا بالكامل، ا

حمورابي )1792-1750ق.م(، ومع زوال 

جانب، توقفت عملية االقت�شاد  التُّجار االأ

�شهام  في كبادوكي������ا، وتراجع جزء من االإ

الح�شاري والثقافي الرافدي في منطقة 

نا�شول، التي دخلت ع�شر الظلم. االأ

�شتاذ ط������ه باقر: اإنَّ كلم������ة كار Kar بال�شومرية تُدعى ق�شم المين������اء والّتجار، وم�شتودع  1.  يق������ول العّلم������ة االأ

.Karu كادية كارو الب�شائع، وهي في االأ

2.  تُذكر في مكان اآخر ب� ملك الحرب اأو ملك النزال.

�شل. 3.  وردت »�شاميين« في االأ

آ�شية ال�شغرى. 4.  اأي �شكان ا

م الخ�ش������وع ل�شاروكين، ووافق على رفع الظلم عن الّتجار،  5.  تُرج������ح بع�ض الم�شادر اأن حاكم بور�شخاندا قدَّ

أّدوا ل�شاروكين ثمن معونته لهم. الذين ا

6.   ال�شيقل: وزن بابلي يعادل 60/1 من المينا، والمينا تعادل 500غ، اأي اأن ال�شيقل ي�شاوي 8،33غ تقريباً.

7.  اأي نحو 50 غ.

�شوريون ي�شترون العبيد من قبائل لولوبي Loulloubi، وهي قبائل فقيرة في �شل�شلة جبال  8.  كان الّتج������ار االآ

أبنائهم مقابل القمح. هل م�شطرون لبيع ا زغرو�ض، حيث كان االأ

9.  يُ�شير ف. فون زودن اإلى اأن هذا الطريق الطويل، و�شل اإلى نحو 1000 كم. 

10.  حمام التركمان الحالي.

11.  تل ليلن الحالي في الجزيرة ال�شورية.

و�شط، قرب مدينة البوكمال  ال�شورية، على الحدود العراقية. 12.  ماري، تل الحريري، على الفرات االأ

13.  تل الم�شرفة، يبعد 18 �شمال �شرق مدينة حم�ض.

الهوام�ش
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❁

ما هي البيئة املالئمة للمدن؟)1(

ّتيّري باكوتيري باكوتيّري باكو

هر�ستانسهر�ستانسهر�ستان سترجمة: د.ماري �سترجمة: د.ماري �

❁

 لق������د اعتدنا نحن �س������كان هذا الكوكب 

نع مدناسنع مدناسنع مدناً دون  سن ن�سن ن� أ ي ومنذ زمن بعيد سي ومنذ زمن بعيد سي ومنذ زمن بعيد ا سر�سر� الأ

اأن نهتم بطابعه������ا البيئي المحيط بها. لكن 

حوال حيث  ������رت ال تغي������رت ال تغّي������رت الأ اع������داساع������داساع������داً سن ف�سن ف� من الآ

������ل علم البيئ������ة في التم������دن والتمدين  ������ل علم البيئ������ة في التم������دن والتمدين تدخ������ل علم البيئ������ة في التم������دن والتمدين تدخَّ

ي سي سي  سرا�سرا� ل��ل��لكاً للأ ������ �ق������ل ا�سته����ق������ل ا�سته��� أ �ساعي������اً لجعلها ا

لوالخيرات التي لوالخيرات التي ل تتجدد. 

ولى منذ (7000 لقد ظهرت الم������دن الأ

نهر  اإل������ى 8000 ع������ام ق.م )في مناط������ق الأ

ندو�س، الغانج...( حيث  )الني������ل، الفرات، الأ

❁ ❁

❁❁
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لزر�عة �إ�ضافة �إلى تدجين بع�ض  �طت فيها �طت فيها  طت فيها ضطت فيها ض ضن�ضن�

تفيد من ضتفيد من ضتفيد من  ضلمدن ت�ضلمدن ت� �لحيو�نات. ولما كان������ت �

�لفائ�ض �لزر�عي لتمويل �لكهنة و�لمحاربين 

�لباعة �لباعة �لذين كانو� يقطنون فيها، فقد كانت  و�

تزد�د غنى من �لتج������ارة و�لحروب )مغانم، 

)2(
ورّق، و�ضم �أر��ض، وتحويل مياه....(.

�لجغر�لجغر�في������ا �لتاريخي������ة للمدن  � نَّ
أ  كم������ا �

�لغ������زو�ت و�لفتوحات  �تتز�تتز�من م������ع تاري������خ 

ه������ا �نه������ا �نَّه������ا �أمكنة  الم������دن وكالم������دن وكاأ و�لمب������ادالت. تبدو �

������وض������وض������و�ق. فهي تنمو  ض�ض� أ للملتقي������ات، مو�ن������ئ، و�

ه������رة عندما ت�ضم ضه������رة عندما ت�ضم ضه������رة عندما ت�ضم  ضل�ضل� ������كان وض������كان وض������كان و�لثرو�ت و� ضبال�ضبال�

بمح������اور  وتتحك������م  �لمج������اورة  ري������اف  �الأ

االت ضاالت ضاالت �لكبيرة )طرق �لحرير، �لتو�بل،  ضالت�ضالت� �

�لذهب، و�ل������رق...(. و�أفولها هو تعبير عن 

كرية ضكرية ضكرية  ضلع�ضلع� ������ادي وقوته������ا ض������ادي وقوته������ا ض������ادي وقوته������ا � ضالقت�ضالقت� �تر�تر�جعه������ا �

�لجغر�لجغر�في������ا �لتاريخية  � نَّ
أ ي������ة. كما �ضي������ة. كما �ضي������ة. كما � ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ضل�ضل� و�

�ر�ر�عية بين  رضرض ضل�ضل� للمدن ه������ي رهينة �لعالقات �

يديولوجية  رياف. ففي كتاب »�الإ �لمدن و�الأ

ضلمانية« جعل »كارل مارك�ضلمانية« جعل »كارل مارك�ض« و»فريدريك  �الأ

ير تاريخ ضير تاريخ ضير تاريخ  ض لتف�ض لتف� ع مدخال�ع مدخال�ع مدخاًل �ر�ر رضرض ضل�ضل� � �إنغلز« من هذ�

نَّ »�لمدينة هي 
أ �ير�ير� �إلى � يرضيرض ضن ي�ضن ي� أ رية، دون �ضرية، دون �ضرية، دون � ضلب�ضلب� �

ار لذلك ضار لذلك ضار لذلك  ض�ض� أ عيد في ضعيد في ضعيد في �لتاريخ« كم������ا � ضح������دث �ضح������دث �

ه نه نَّه  ا«، ويفهم منهما با«، ويفهم منهما باأ
)3(
الحقاً »فرنان بروديل

ت ضت ضت  ضلم������دن قد عا�ضلم������دن قد عا� من �لمحتم������ل �أن تكون �

لفترة زمنية محددة ثم �ندثرت....

ع�سر »المعلومات الحيوية -ال�سيا�سية«

« اأعاد كتابة الملحمة 
)4(

»لوي�ض مامف������ورد

الح�شري������ة في موؤلفين رئي�شيي������ن له »ثقافة 

المدن« و»المدينة ف������ي التاريخ«، حيث يوؤكِّد 

نَّ كل تجّمع ب�شري في 
أ فيهم������ا على اإظه������ار ا

المكان نف�شه ي�شبب تراك������م نفايات ع�شوية 

ومادية ينبغ������ي معالجتها )اإع������ادة ت�شنيعها، 

م  اأو حرقه������ا، اأو طمرها...( لكن دون اأن يقدِّ

أّنه  تحليًل بيئيَّاً نوعيَّاً للواقع الح�شري. غير ا

يت�شاءل حول ما تنتجه كل مدينة وما ت�شتهلكه 

أربعة مراحل وفق الطاقات ال�شائدة:  ممي������زاً ا

مرحل������ة التقني������ة الهوائية المتمي������زة بالهواء 

والماء والخ�شب )ا�شتمرت حوالي 800 عام(، 

ومرحل������ة التقنية القديمة )الحديد، والفحم، 

من نهاية القرن الثامن ع�شر اإلى نهاية القرن 

التا�ش������ع ع�ش������ر(، ومرحلة التقني������ة الحديثة 

)الكهرب������اء، والخلئط المعدني������ة الجديدة، 

البترول وم�شتقاته، التلغراف ثم الهاتف(. 

خيرتين من  لقد ا�شتع������ار الت�شميتي������ن االأ

ولى ونحن ن�شيف  « واأ�شاف االأ
)5(

»باتريك ِجّد

مرحل������ة رابع������ة ت�شيط������ر عليه������ا البيولوجيا 

والرقمي������ة ونوع م������ن »المعلوم������ات الحيوية 

اإلى  اإرادت������ه الطامحة  «.. رغم 
)6(

ال�شيا�شي������ة

أنَّه مّيز  تغطي������ة كل مجتمع������ات العالم غي������ر ا

الغرب ال������ذي ترك������زت فيه معظ������م اأعماله 

الجامعية. وكان على البحث اأن ينتظر اإحياء 
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ذكرى اكت�شاف اأمريكا عام )1992م( لمعرفة 

قيم������ة الح�ش������ارات التي كان������ت منت�شرة في 

. بهذه 
)7(

مريكية قبل اال�شتيلء عليها القاّرة االأ

زتك«  ن������كا« مثل »االأ نَّ »االإ
المنا�شب������ة علمنا باأ

كانوا يمتلك������ون مدناً كبي������رة )ي�شكنها مئات 

لوف من ال�شكان( ومت�شلة ببع�شها بع�شاً  االأ

بو�شاط������ة طرق������ات معتنى بها ب�ش������كل جّيد، 

أبنية متعددة الطوابق، و�شبكات مياه،  وفيه������ا ا

أ�ش������واق ترفدها المزارع المج������اورة وكانوا  وا

يعتنون ب�شكل اأكيد بالحالة الح�شرية حتى لو 

اأن هذا التعبير غير موجود في لغاتهم....

الم�ساألة الديمغرافية

را�ش������ي الح�شرية والتي  في غي������اب للأ

لم تظهر وتق������وى اإالَّ منذ ثلثين �شنة، تبدو 

الم�شاألة الديمغرافية هي التي تحرك العقول 

« )1623-1687م( وحتى 
)8(

منذ »وليام بيتي

« )1529-1596م( 
)9(

قبله مع »جان ب������ودان

ن�شان«.  أي������ه »ال يوجد ث������روة اإال االإ الذي برا

« يذكر 
)10(

الموؤرخ االقت�ش������ادي »بول بيرو�ض

أربع م������دن كان تع������داد ال�ش������كان فيها في  ا

ع�شره������ا الذهبي قرابة مليون ن�شمة وذلك 

ف������ي ع������ام )1800م( وهي: روم������ا، وبغداد، 

 .
)11(

والق�شطنطينية، و�شانغان

أ�شمالي������ة المنتج������ة  انطلق������اً م������ن الرا

وب�شببه������ا والتي نم������ت وتطورت ب������دءاً من 

منت�ش������ف الق������رن الثامن ع�شر م������ع مكننة 

الزراعة بو�شاطة الكيمي������اء، ومع �شناعات 

  
)12(

دوات ثم مع التيلرة الت واالأ منظمة ل������لآ

أكث������ر عقلني������ة  وم������ع خدم������ات اأ�شح������ت ا

وخا�شعة للمعلوماتي������ة، وكل ذلك بالتوازي 

مع تو�شع و�شائ������ل النق������ل الميكانيكية مثل 

القط������ارات وال�شفن البخاري������ة، والطائرات 

وال�شي������ارات...، غ������دت الم������دن »وظيفي������ة 

نفعي������ة« وا�شتطاعت اأن ت�شتقبل عدداً كبيراً 

من الب�شر يزداد با�شتم������رار اإلى حد اأ�شبح 

 يقا�ض بمليين 
)13(

معه التق������دم الح�ش������ري

ال�ش������كان اأي في ظاهرة الت�شخم الح�شري  

التي تقا�ض بالطريقة نف�شها التي يقا�ض بها 

التق������دم التقني بازدي������اد ال�شرعة. في عام 

)1900م( كان هن������اك )11( مدينة مليونيرة 

وه������ي لن������دن، نيوي������ورك، باري�������ض، برلين، 

�شيكاغو، فيينا، طوكيو، �شانت – بيتر�شبورغ، 

فيلدلفيا، مو�شكو، بكين، وكالكوتا، وفي عام 

)1960م( كان هن������اك )166( مدين������ة تعداد 

�ش������كان )19( منها و�شل اإلى اأكثر من خم�شة 

مليين ن�شم������ة؛ وفي ع������ام )2015م( اأ�شبح 

الع������دد )545( مدينة )14( منه������ا يبلغ عدد 

�شكانها اأكثر من )20( مليون ن�شمة؛ وفي عام 

)2030م( �شي�شبح هناك )750( مدينة حيث 

)150( منه������ا في ال�شي������ن بمتو�شط )6.6( 

مليون ن�شمة في المدينة الواحدة.
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هنا نط������رح ت�شاوؤالً ح������ول ق�شية دقيقة 

ي  اأال وهي و�شع معيار »الحجم المعقول« الأ

مدينة؟ هل هو موجود؟ وكيف نح�شبه؟ وما 

علقت������ه بالبيئة؟ هل هناك عتبة ديمغرافية 

ينبغ������ي ع������دم تجاوزه������ا لتوفي������ر »حي������اة 

بموا�شف������ات جيدة« ل�شكان المدن؟ من جهة 

مم   ال�شكن في االأ
ّ
المقرري������ن من اخت�شا�شي

المتح������دة و�شوالً اإلى روؤ�ش������اء الدول، مروراً 

بمتعددة الجن�شيات والم�شارف وعدد كبير 

م������ن المنتَخبي������ن والمنتَخب������ات، التوجه هو 

بعد 
 
نحو »الكبر المعتدل«. تو�شل »بيرو�ض«

درا�شته عام )1977م( اإلى مدن يقطنها من 

)500000 اإل������ى 700000( ن�شمة اآخذاً بعين 

االعتبار المناخ، والتلوث، وال�شحة، ومداخيل 

فراد والمجتمع، مروراً بال�شاأن ال�شريبي  االأ

ب�شكل رئي�شي، واإنت������اج الخدمات الح�شرية 

 .
)14(

م������ن وال�شكن  )منه������ا و�شائل النقل( واالأ

مثل هذه الدرا�شة لم يتم تفعيلها وال اإغناوؤها 

�شف. ال يوجد �شوى تحركات من قبل  مع االأ

مواطني������ن مثل �شب������كات »الم������دن البطيئة« 

لة«، مو�شية باأحجام  و�شبكة »المدن المتحوِّ

معتدلة )اأقل من )100000( ن�شمة على وجه 

العموم( بغي������ة توفير الرفاهي������ة الح�شرية 

الجيدة لكل ف������رد دون تمييز. هذه البدائل 

تراهن وت�شتفيد من الديمقراطية الت�شاركية 

�شراك �شكان المدينة في  والتوعية البيئية الإ

ترتيب مدينة اقت�شادية في الطاقة من�شطة 

نفاياتها  المخت�ش������رة معالج������ة  للطرق������ات 

أولية  حتى ال ت�شب������ح ف�شلت بع�شهم مادة ا

خر، من�شطة االقت�شاد التعاوني  لبع�شهم االآ

والدائ������ري، م�شتندة اإلى الت�شامن والتعاي�ض 

الذاتي مراهنة على قدرات البيئة المقاومة 

ف�شل على  لل�شغ������ط، اإلخ. اختيار منطق »االأ

الدوام« بدل منطق »زيادة على الدوام« يفر�ض 

رف�ض العملقة. هذا كان على اأي حال وجهة 

نظ������ر موؤ�ش�شي علم البيئ������ة ال�شيا�شي، برنار 

�شاربوّن������و، م������وري بوك�شين، ريني������ه دومون، 

 )15(
ليوبولد كور، واأندري غورز.

اأ�سبح الكل ح�سريًا

يبدو التح�شر العالمي ي�شير منذ قرن من 

الزم������ن باتجاه واحد غي������ر قابل للعودة. وقد 

ق�شى هذا التح�شر على الثنائي الموؤلف من 

رياف ف������ي المجتمعات الزراعية  الم������دن واالأ

أن������واع الهجرات )هج������رة ريفية،  و�شّه������َل كل ا

هجرة ح�شرية، عم������ال مهاجرين، مهاجرين 

دون بطاق������ات ر�شمية، الجئين ب�شبب المناخ، 

مبعدي������ن �شيا�شيي������ن...( محوالً الب������لد اإلى 

مناطق مرور بدالً من اأن تكون بلد ا�شتقبال. 

أ�شمالية المتحرك������ة« تبدو  وف������ي زم������ن »الرا

المدين������ة المثالي������ة م�شرحاً تقني������اً يتّم عليه 

و�شل وفك وحدات اإنتاجية ومخابر للبحوث 
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ومط������ار، ومحطة قط������ار �شري������ع، وطرقات 

أوتو�شت������رادات(  واأرا�ض للتاأجير اأو  وا�شع������ة )ا

البي������ع، وفنادق، ومجمعات تجارية، اإلخ. غير 

أ�شمالية المتحركة« تبدو منزعجة من  نَّ »الرا
أ ا

ل الوظائف غير الثابتة  الرواتب )فه������ي تف�شّ

بل الموؤقتة، وال������وكاالت الموؤقتة والمر�شلين، 

والمق������اول الذاتي، اأي تف�ش������ل المرونة( ولم 

يعد هناك مدينة عمالية في �شفح المعمل وال 

مراآب ثابت بل �شراكة في العمل، وعمل عبر 

ر  و�شائل االت�شال. وماذا بعد مع هذا التح�شّ

العالمي؟؟ لي�ض هدف المو�شوع اإجراء اإح�شاء 

عن عدد ال�ش������كان الذين يعي�شون في المدن، 

ر العادات التي تن�شر  بل تقييم و�شفي لتح�شّ

في جمي������ع االتجاهات الت�شرفات الح�شرية 

أ�شلوب الثياب والتغذية والحالة الثقافية  في ا

أو الجن�شية، والقيم االجتماعية ال�شائدة في  ا

جيال ببع�شها بع�شاً  المدن الكبيرة )علقة االأ

والمعتقدات واللغة...(. هذا التح�شر للعادات 

نحاء حتى في  والتقالي������د انت�شر في جميع االأ

�شّده������ا تخلفاً، وفي المدر�شة، وفي  القرى االأ

ال�شياحة، والهج������رات، في التلفاز وال�شبكات 

الرقمية لدرج������ة يمكنن������ا اأن ن�شيح هاتفين 

أكثر  باأننا »جميعنا ح�شري������ون«، لكن بع�شنا ا

خر وب������كل تاأكيد لي�ض الجميع  من بع�شنا االآ

م������ن »�شكان المدن«! في الواقع المدينة التي 

ل������م تكتمل بعد ويلزمها م�شيرة طويلة كي يتم 

اختراعها، ت�شتند اإلى م�شوؤولية كل فرد تجاه 

مر الذي يت�شم������ن ح�شوراً ن�شطاً  اأر�ش������ه، االأ

وارتكا�شياً، وهذا يعني يلزمه حيَّزاً من الزمن 

للتمكن من االدع������اء والمطالبة باال�شطلع 

بم�شوؤولية مكان ما و�شكانه.

ر�شية ب�شكل  ر على الكرة االأ يجري التح�شّ

متن������وع هنا وهناك بفت������رات زمنية متباعدة 

وت�شاب������كات وم�شاكنات ومظاه������ر متناق�شة 

)�شينم������ا، م�شل�ش������لت تلفزيوني������ة، روايات، 

اأغاني...(. واإذا دققنا في المو�شوع، يمكننا 

ر: »المدن  أ�شكال من التح�شّ اأن نمّيز خم�شة ا

الكونية« )ع������دد قليل منها يعد من 6 اإلى 7 

مراكز مدنية، هي اأمكنة مالية عالمية، فيها 

ل  موؤ�ش�شات  اأف�شل المحاكم الق�شائية، واأف�ش

للح�شاب������ات، والدعايات، ومخابر وجامعات 

�شباقة في تبن������ي التجديد والجديد، واأقوى 

و�شائل اإع������لم، ومطار دول������ي، اإ�شافة اإلى 

يد عامل������ة »معّومة« ومتوفرة باأ�شعار متدنية 

ا مدينة ال�شفائ������ح )اأي اأكواخ  مَّ
أ ج������داً...(؛ ا

الفقراء وهي قديمة عمرها يفوق القرن من 

الزمن بالن�شبة اإلى بع�ض منها، وال تزال اإلى 

اليوم تاأوي حوال������ى ملياري ن�شمة في بع�ض 

ماكن الم�شتملكة وغير قابلة للعي�ض فيها(،  االأ

منة، في  را�شي المح�ش������ورة واالآ وهن������اك االأ

ول في  نتاج البنائي االأ الوقت الراهن هي االإ

العالم، والمدن ال�شغيرة والمتو�شطة )التي 
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ن ت�شبح عنابر للن������وم ومكاناً يكون  تمي������ل الأ

فيه الموت جاه������زاً با�شتمرار، والكل مغلف 

�شكال الخم�ض  . هذه االأ
)16(

ب�»ح�شرية معممة«

وغوغاء  ب�شجي������ج  اأحيط������ت   
)17(

������ر للتح�شّ

العّمال(،  االجتماعي������ة )حق������وق  الق�شاي������ا 

والح�شرية )اأزمة ال�شكن والتمييز العن�شري 

بالف������رز الحّيزي – االجتماع������ي(، وبق�شايا 

االت�شاالت )ثقافة رقمية جديدة( والق�شايا 

البيئية )تحّول الطاقة وتغّير المناخ بارتفاع 

أثارت مجموعة من الم�شائل  الحرارة(، التي ا

الهجين������ة الت������ي تتطلب حل������والً مختلفة هنا 

نها  وهناك، واختلطات مفاجئ������ة اأحياناً الأ

غي������ر متوَقعة، و�شغوط ج������ادة على الدوام. 

فالتفاوتات، والتمييز العن�شري، واال�شتبعاد، 

أنها الن�شيب  مور تبدو ا والعن������ف، كل هذه االأ

نَّ كلًّ منهم 
أ الماألوف لهوؤالء الح�شريين، مع ا

ر له ظروفاً  َنّ ما يعتبره »مدينة« توفِّ
أ ياأمل با

جيدة للحياة.

الم���دن  اإل���ى  الوف���ادة  ح�س���ن  م���ن 

المح�سورة

 ؟ لندع جانباً التعريف 
)18(

ما هي »المدينة«

ح�شائي )2000 ن�شمة في فرن�شا، 5000  االإ

وروبي، 100000 في ال�شين...(  للتحاد االأ

نَّ مدينة ما تجمع ثلثة �شفات 
أ كي نفتر�ض ا

ق������ّل: الح�شرية، التن������وع، والغيرية.  على االأ

 الح�شرية 
)19(

عندم������ا اخت������رع »�شي�ش������رون«

لي�شف بها مهارة اللغ������ة )اللتينية(، مهارة 

ي�شتطيع من خللها اأن يترجم ما ال ي�شتطيع 

ن يعبِّر عنه بلغت������ه ال�شعيفة ال�شيئة 
خر اأ االآ

أراد اأن يبّين هنا لفتة  ولهجته الفظ������ة، اإلخ، ا

كريمة ونزيهة، واأن يقول: 

به������ذه ال�شفات تك������ون ح�شري������اً. بهذه 

 
)20(

أي�ش������اً »غيز دو بالزاك« الطريقة فهمها ا

الذي اأدخل هذا التعبير اإلى اللغة الفرن�شية 

في الق������رن ال�شابع ع�شر، مخ�ش�شاً المدينة 

مور في  بالتهذي������ب واللياقة كما تج������ري االأ

اأنظمة البلط وقوانينه. يتجلى التنوع بتنوع 

�شول  عمار، واللغات، واالأ الن�شاطات، وتنوع االأ

جنا�ض، والعبادات، اإلخ.  الجغرافية، وتنوع االأ

ويرتب������ط هذا التنوع بح�شور عالم حي غير 

اإن�شاني )حيواني، ونباتي( واإيقاعاته. 

خر«  الغيرية ه������ي �شفة للداللة على »االآ

اأي غي������ر المعروف. اأن تقب������ل هذه الغيرية، 

هذا يعني اأن تمار�ض ح�شن �شيافة مفتوحة، 

خرين،  دون معي������ار انتقائ������ي، واأن تث������ق باالآ

نَّ 
أ واأن تُحي������ي روح الت�شامح. ما ينق�ض هو ا

روحية المدينة ت�شمحل وتتل�شى. المجتمع 

المح�شور هو الذي ال يقبل التنوع، بل على 

العك�ض التجان�ض االجتماعي-الثقافي، الذي 

يترَجم ب�شوية معماري������ة وزراعية على نمط 

واحد، وبالتالي هذا ال ي�شنع »مدينة«. 
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ماكن ال�شكنية  اإنَّ الع������دد الكبير م������ن االأ

المغلقة يف�شد ا�شتمرارية الن�شيج الح�شري 

ر�ض اإلى ق������لع �شغيرة ُم�شّيجة.  ئ االأ ويجزِّ

مدينة الق������رون الو�شطى على �شبيل المثال، 

ر الرقيق  كانت تجمع �شكان المدين������ة وتحرِّ

الذين كانوا يلجوؤون اإليها، وكانت تحميهم من 

المخاطر الخارجية بف�شل �شورها المقّوى، 

والذي اأ�شحى منذئذ الجدران غير المرئية 

اأو مرئية للمجتمعات المح�شورة، اأق�شومات 

بد.  أة ومفككة متفرقة اإلى االأ مجزا

ه�شا�شة المدن ه������ذه ال ينبغي باأي حال 

حوال اأن تُقلِّل من اأهمية حالتها با�شم  من االأ

لفية، بالن�شبة اإلى بع�ض 
التاريخ، وبا�ش������م االأ

منها. غالبي������ة المدن هي حديثة، بمظهرها 

الديمغرافي الحال������ي، والذين  الهند�ش������ي– 

أكثر  أو يقطنون فيها »ي�شتهلكونها« ا يزورونها ا

لون جزءاً منها.  مما ي�شكِّ

جاذبي������ة الم������دن ه������ي مو�ش������وع ت�شوق 

ح�شري، فكل منتٍم اإلى مدينة يمجد ويتباهى 

بمهرجاناتها ومتاحفه������ا الممهورة باإم�شاء 

»المهند�شي������ن المعماريي������ن الم�شهوري������ن«، 

أنهرها الم�شتعادة اأو جبهة بحرها،  وب�شفاف ا

وتراثه������ا الذي اأ�شحى معلماً في اليون�شكو، 

أّي احتفال اآخر ُمعّد  أو ا واأبطالها الريا�شيين ا

لل�شياحة الجماعية والم�شتهِلكة للطاقة )كل 

م�شافر بو�شاطة الطائرة ي�شتطيع اأن يح�شب 

ب�شمته الكربونية، وه������ذا ال يخفف ب�شيء 

وال يعذر تنقله!(..

ِثقل ب�سمتنا البيئية

كي������ف ن�ش������ل اإل������ى ح�شري������ة الم�شاألة 

؟؟ فاإذا كانت الن�شاطات االعتيادية 
)21(

البيئية

ل�شكان المدن تلوِّث النهر، وتُراِكم الف�شلت 

في ال�شوارع، وبتدفئتها ال�شاّرة تحوِّل الهواء 

المحي������ط اإلى هواء فا�ش������د ال يمكن تن�شقه، 

دراكات الح�ّشي������ة، ومقدار ال�شرر،  اإل������خ. االإ

والت�شريعات ال�شائ������دة، وتاأثير نمط الحياة، 

كل ذل������ك يدخل ب�شكل قلي������ل في اهتمامات 

ال�شكان. 

« ين�شح بتهوية الغرف، 
)22(

كان »اإيبوقرات

وب�ش������رب الم������اء ال�شالح لل�ش������رب، وال�شكن 

في منزل جي������د التوّج������ه، وكان »اأفلطون« 

يوؤكد وي�شّر عل������ى اأن تكون ال�شوارع منظفة 

ونقّية من الروائح ال�شيئ������ة بو�شاطة الهواء. 

هن������اك العديد من الدالئل تبّين تماماً وجود 

ح�شا�شي������ة تجاه البيئة، بينما لم يكن التعبير 

قد وِجد بعد وه������ي: الت�شريعات الرومانية، 

ومجموع الق�شاي������ا والمنازعات القرو�شطية 

بين ِحرفي وجيرانه، ونظام المهن وتمو�شعها 

في المدينة في الع�شر الكل�شيكي.

مع الت�شنيع ظهر ال�ش������رر وا�شحاً لكن 

اإل������ى جانب »التق������دم«، فكل مدف������اأة ت�شدر 



ما هي البيئة المالئمة للمدن؟

�9� 2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

دخان������اً ه������ي علمة ل������� »�شح������ة اقت�شادية 

جّي������دة«، وه������ذا ي�شمل الحق������اً كل النقابات 

المهني������ة، تاركي������ن جماعة النه������ر يتدبرون 

نَّ 
أ ثين. الَح������ظ الموؤرخون ا اأمرهم مع الملوِّ

ثة م������ن ِقَبل معمل ما في  ط������رح المياه الملوَّ

نهر ال يخفى على ال�شّيادين الذين يتهمونه 

�شم������اك وي�شتكون برفع  بالت�شب������ب بموت االأ

دعوى ق�شائية �شده اإلى ال�شلطات المحلية. 

ومن������ذ نهاية القرن الثامن ع�شر، تمَّ الت�شكي 

م������ن اأ�شرار ناجمة ع������ن المعامل، لكن دون 

جدوى... والمر�شوم ال�شادر في )10 ت�شرين 

ول 1815م( �ش������د التلوث ال�شناعي يمثل  االأ

نَّ تطبيقه وتاأويله 
أ تاريخ������اً رمزياً، حتى ل������و ا

أّديا اإلى العديد من المخالفات والتدابير...  ا

تترافق الملحمة ال�شناعية بالتلوث )�شلب، 

و�شائ������ل، وغازي(، الذي رغ������م عواقبه على 

ال�شحة العامة و�شعادة الجماهير وراحتها، 

يعتب������ر طريق������اً للنجاح وال������رزق. فهو يجبر 

آلية �شناعتهم، وفي  ال�شناعيين على ترقية ا

حوال على العي�ض �شمن هواء فا�شد  أ االأ أ�شوا ا

وظروف �شحية غير �شليمة. اإنَّه ثمن التقدم 

والنمو االقت�شادي!

اإنَّ التو�شع واالنت�شار التقني الذي تمَّ دون 

روية بمدة ال تزيد عن القرن اإال قليًل عّدل 

البيئة لدرجة غدت فيه بيئة عطوبة ه�شة. اإنَّ 

جنا�ض حيوانية ونباتية،  االنقرا�ض ال�شريع الأ

ولية وم�شادر  وزي������ادة ا�شتهلك الم������واد االأ

أو باإيقاعات بطيئة  الطاق������ة غير المتجددة، ا

كما في حال الغابات، وتخريب النظم البيئية، 

را�شي، وتدمي������ر المحيطات،  وا�شتنف������اذ االأ

وتحوي������ل مواقع هاّمة اإلى ركام من الُقمامة، 

ر�شاء حاج������ات مختَرعة ب�شكل  كل ذل������ك الإ

مور ذروتها في المدن  ناق�������ض، تجد هذه االأ

العملقة. اإنَّ فكرة »االب�شمة البيئية« ل�شعب 

ما، والذي تمَّ اقتراحها عام )1996م(، ت�شير 

ر�شي������ة والمائية المنتجة  اإلى »الم�شاحة االأ

نتاج م�شادر م�شتهلكة  حيوياً وال�شروري������ة الإ

ولتمّثل نفايات تنجم عن هذا ال�شعب ب�شكل 

 .
)23(

م�شتقل عن مكان تمو�شع هذه الم�شاحة«

ف������ي ع������ام )1999م(، كان المواطن العالمي 

المتو�شط يملك ب�شمة بيئية ت�شاوي )2.3( 

ر�شية مقابل  هيكتار م������ن مجمل الك������رة االأ

)9.6( بالن�شبة اإلى مواطن اأمريكي متو�شط. 

ر�ض  نَّ كل �شكان االأ
أ فكان يُقال حينها: ل������و ا

مريكان، الحتجنا اإلى ثلث  ت�شرفوا مثل االأ

ك������رات اأر�شية! ومنذئذ تحط������م هذا الرقم 

أ�شارت اإح������دى الدرا�شات  القيا�ش������ي! لق������د ا

نَّ للباري�شي ب�شمة بيئية اأكثر من )6( 
أ اإل������ى ا

نَّ 
أ هيكتار )�شابي������ن بارل، 2007م(. حتى لو ا

ح�شاب الب�شمة البيئية يب������دو ح�شا�شاً غير 

أنَّه له الف�شل بتوفي������ر نظام قيا�ض بالن�شبة  ا

اإلى الف������رق المتعاظم بين ما يلزم ل�شعب ما 
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ر�ض اأن  للعي�ض وفق معاييره وم������ا يمكن للأ

تقدمه ع�شوياً. )ازدحام، تلوث، تدهور اأمور 

ر!( ترافق التح�شّ

الث������راء االقت�ش������ادي ي�شتند اإل������ى اإفقار 

������م ه������ذه الحلق������ة  ر�������ض، فكي������ف نحطِّ االأ

المفرغة؟؟ هل ندعو كل فرد اإلى االعتدال 

والزهد في االقت�شاد واإل������ى الب�شاطة؟ هل 

�ض  أم ندفع ونحرِّ نه������دد الملوثين بغرامات؟ ا

نتاج  باتج������اه ا�شتح������داث ط������رق اأخ������رى للإ

؟ هل 
)24(

ب������داع واال�شته������لك، والعم������ل، واالإ

نخت������رع مناطق حيوية ح�شري������ة؟ بالتاأكيد، 

ف������ي ممار�شة علقات جدي������دة بين الحيوي 

ن�شاني، حتى على م�شتوى المدينة مهما  واالإ

كانت �شغيرة...

ن�ساني, علم  علم البيئة, علم البيئة الإ

البيئة الح�سري...

كان ذلك عام 1866م حيث �شاغ الطبيب 

–1834( 
)25(

»اإيرن�شت هي������كل« الداروين������ي 

لمانية  1919م( التعبير »علم البيئة« باللغة االأ

 )26(
انطلقاً من التعبي������ر اليوناني »اأويكو�ض«

أو العلم  اأي ال�شك������ن و»لوغو�ض« اأي المعرفة ا

الذي يعّي������ن العلقات بين العنا�شر المكونة 

لمجموعة واحدة. هل هدف بذلك اإلى جعل 

الت�شارك والتفاعل الديناميكي بين الكائنات 

الحّية وبيئتها اأمراً مفهوماً بالعقل؟. 

والحق������اً بعد م������رور �شنتين من الزمن، 

نَّ عل������م البيئة يدر�ض التوزع 
د بقوله باأ حدَّ

جنا�������ض. في عام )1895م(،  الجغرافي للأ

 )27(
ن�شر الدانمارك������ي »اأوجينيو�ض وارنينغ«

وه������و االخت�شا�ش������ي بعلم النب������ات، كتابه 

بعنوان »عل������م بيئة النبات������ات« وتُرِجم اإلى 

لمانية ع������ام )1896م( واإلى اللغة  اللغة االأ

لمانية  نكليزية عام )1909م(. الن�شخة االأ االإ

 –1864( 
)28(

هي التي قراأها »روبير بارك«

1944م(، بينما كان يهيئ اأطروحة الدكتوراه 

في الفل�شفة ف������ي مدينة �شترا�شبورغ. وقد 

أث������ر بعمق بهذا الموؤلف الذي اقتب�ض منه  تا

معلومات وتعابير عدي������دة عندما علَّم في 

�شيكاغو، مثل: »�شكن«، »اجتياح«، »اأقلمة«، 

»فرد«، »مجتمع«. ثمَّ عاد واتخذ في العمل 

 »The City 1925« »الم�شترك »المدينة

مقاله المنهج������ي لعام )1915م(، »المدينة 

ي ال�شلوك الب�شري  اقتراحات من اأجل تق�شّ

في البيئة الح�شري������ة«. يطالب »ر.بارك« 

أل������ة الح�شرية. وهذا  بمقاربة بيئية للم�شا

ما اأطلق علي������ه ا�شم »علم البيئة الب�شري«، 

 فلم 
)29(

أم������ا زميل������ه »رودري������ك ماكن������زي« ا

يتوق������ف عن التنظير ف������ي كتابة المقاالت 

محاوالً اإ�شدار اأحكاماً تتخذ �شكًل نظرياً. 

بالن�شب������ة اإليه، عماد عل������م البيئة الب�شري 

يكمن ف������ي »درا�ش������ة العلق������ات المكانية 
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والزمني������ة للكائنات الب�شري������ة، لكونها قد 

ح�شل������ت بالق������وى االنتقائي������ة، والتوزيعية 

التكييفي������ة للبيئة«. وفي بي������ان الموؤلفات 

الحديثة )بيبليوغرافي������ا( الذي تم �شرحه 

والتعلي������ق علي������ه ع������ام )1940م( من قبل 

« فق������د اأح�شى )347( 
)30(

»جيم�ض كوي������ن

درا�شة ف������ي علم البيئة الب�شرية ن�شرت في 

مريكي������ة بين عامي  الوالي������ات المتحدة االأ

)1925 -1939م(. 

ف������ي ع������ام )1956م(، بح������ث »فيلي������ب 

 في »ال�شم������ات البيئي������ة للبحث 
)31(

ه������وزر«

 »
)32(

الح�شري« وا�شتخدم »اوتي�ض د. دونكان

ول م������رة التعبير »علم بيئ������ة ح�شري« في  الأ

أداره »هوزر« عام  الموؤلف الم�شترك ال������ذي ا

)1959م( بعن������وان »درا�ش������ة ال�ش������كان«. في 

فرن�ش������ا، ا�شتوحى »بول-هن������ري �شومبار دو 

« )1913-1998م( من اأعمال مدر�شة 
)33(

لوف

�شيكاغو لدرا�شة باري�ض وباري�ض و�شواحيها 

)1952م( بتقاطع مع عل������م االجتماع-وعلم 

ن�ش������ان. وعندم������ا ن�ش������ر  االأخلق-وعل������م االإ

 عام 
)34(

»اإيف غرافماي������ر« و»اإ�شحق جوزف«

)1979م( كتاب »مدر�شة �شيكاغو. ن�شوء علم 

البيئ������ة الح�شري« تغلغل������ت مقاالت »بارك، 

وماكنزي، واإيرن�ش������ت بورغ�ض ولوي فيرت« 

في الدرا�شات الح�شرية، مبقين على اللب�ض 

حول علم البيئة الب�شري.

 اإنَّ علم البيئة مدعو اإلى درا�شات ح�شرية 

بع������د ازدياد االهتم������ام بالح������االت البيئية؛ 

عمال التي اأغنت علم  وهناك العديد من االأ

بيئ������ة ح�شري وال ي������زال مفتوح������اً للدرا�شة 

كاأعمال )ناتالي بلن، فيليب كليرجو، �شابين 

)35(
بارل، وفران�شوا فالتر...(.

ركان الخم�س لعلم البيئة  الأ

 )36(
أ مع تقرير »برونتلند« كل �شيء بدا

بعن������وان  )1987م(،  ع������ام  نُ�ِش������َر  ال������ذي 

������ر فيه  »م�شتقبلن������ا جميع������اً«، ال������ذي ينظِّ

»التنمية الم�شتدامة«، والذي تمت ترجمته 

ل�ش������وء الحظ ب� »التنمي������ة الم�شتدامة« مع 

أركانها الثلث: االجتماعي، واالقت�شادي،  ا

والبيئ������ي. وبالن�شب������ة اإل������ى العدي������د م������ن 

اخت�شا�شيي علم البيئة لي�شت التنمية التي 

ينبغي جعلها م�شتدامة بل من الم�شتح�شن 

تطوير الثابت!

ف������ي ع������ام )1989م(، ن�ش������ر »فيليك�������ض 

 »علم البيئات الث������لث«، وهو 
)37(

غات������اري«

كت������اب �شغير ج������اف وحاّد يجم������ع بين علم 

البيئ������ة الطبيع������ي )العلق������ات بي������ن الب�شر 

�شل������وب الحي������وي للحياة(، وعل������م البيئة  واالأ

فراد دون  االجتماع������ي )التفاعلت بي������ن االأ

حزاب ال�شيا�شية،  و�شاطة موؤ�ش�شاتية، مثل االأ

والمنتخبي������ن والمنتخب������ات...( وعلم البيئة 



ما هي البيئة المالئمة للمدن؟

2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  �9�2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

أ�شلوب جديد ف������ي التفكير، في  الذهن������ي )ا

الرغبة والحلم...(. 

فعل������م البيئة ه������و اإذن طريق������ة وترقي 

لفهم وتغيير العالم، وه������و يخ�ّض ح�شرياً 

لي������ات، ويدح�ض الخطط  التفاع������لت واالآ

جمالية للتنظيم في البلديات، والجامعات،  االإ

اإلخ، التي تعم������ل �شمن »ميادين محفوظة« 

مغلقة على نف�شها! في عام )2007( وب�شكل 

متوا�شع تم اقتراح »من�شور �شغير من اأجل 

علم بيئة وج������ودي« بخم�ش������ة ركائز فعالة 

آليات في حالة  وارتكا�شية فيما بينها. وهي ا

�شيرورة: االجتماعية )تغيير طبيعة العمل(، 

ال�شراكة والتعاون(،  واالقت�شادية )تف�شيل 

والطبيعية )توفير مكان للحيوي، واالعتناء 

بالطبيعة(، والثقافية )تقوية تنوع الثقافات 

يقاع  واللغ������ات(، الزمنية )ال�شير وف������ق االإ

الزمن������ي الحيوي الذات������ي(. هذا المجموع 

ي�شكل علم بيئة وجودي اأي علم بيئة مكاني 

وزمني لكل فرد. 

راأ�سمالية ثابتة ومتحركة

االخت�شا�شي بعلم االجتماع »زيغمونت 

 )الذي ولد ف������ي بولونيا عام 
)38(

باوم������ان«

1925م( ي�شتخدم التعبي������ر »�شائل نقدي« 

لي�ش������ف ع�شرنا بالدفق المال������ي الدائم، 

والتح������ركات الم�شتم������رة، والتبادالت التي 

ال تنته������ي، واللتما�ش������ك واالن�شقاق������ات، 

أي�ش������اً »الحب ال�شائ������ل« و»الحياة  هن������اك ا

أ�شمالية  ال�شائل������ة«. يمك������ن التمييز بي������ن را

أ�شمالية »�شائلة«. المتينة تر�شخ  »متينة« ورا

في مكان ت�شكل مع������ه كياناً واحداً، تُ�شِكن 

أنيقة في  فيه عمالها �شم������ن مدن عمالية ا

أو المعم������ل، وت�شرف لهم  ط������رف المنجم ا

رواتبه������م مدى الحياة وتعلِّ������م اأطفالهم في 

مدار�ض تقني������ة. ب�شكل عام، يقطن المدير 

في الم������كان نف�شه ويتم انتخاب������ه مختاراً 

للمدينة وي�شارك في الحياة المحلية الذي 

يبرز فيها ك�شخ�شي������ة مرموقة ومحترمة. 

أ�������ض المال ال�شائل ال يريد اأن يتجذر  اأما را

ب������ل يبغ������ي التحرك وف������ق فر�������ض ال�شوق 

العالمي������ة. فهو ف������ي كل م������كان وكاأنه في 

وطنه وهو ال يتواجد في اأي مكان. يف�شل 

اليد العاملة غي������ر الثابتة والتي ال تح�شل 

على راتب مدى الحي������اة واأن يكون العمال 

من المتمرنين، والعم������ال الموؤقتين الذين 

يعملون بالنيابة، وغي������ر الثابتين، يديرهم 

وكاأنهم عمال احتياط يمتلكهم. وهو ينقل 

ل  وحدات انتاجه بال�شهولة نف�شها التي يعدِّ

دارية  بها تمركزات������ه. المدير والهيئ������ة االإ

م������ا اأن ي�شل������وا اإلى مجتمع حت������ى يفكروا 

باالنتق������ال اإلى اآخر واإلى العمل وفق خطة 

اأخرى وتوجه اآخر....
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�شهر  ل مرة في )21 اآب 2015(، واأدرجت في الملفات الكبرى رقم )40( الأ وَّ
أية بيئة للمدن؟ درا�شة ن�شرت الأ ا  -1

ول – ت�شرين الثاني )2015م(. أيلول-ت�شرين االأ ا

قليمية والح�شرية: بيتر تايلور، المجلة الدولية للبحوث االإ  -2

Peter J. Taylor, «Extraordinary cities. Early “city-ness” and the origines of agriculture 
and states», International Journal of Urban and Regional Research, vol. XXXVI, n° 3, 
mai 2012.
3- Fernand Braudel.

»لوي�ض مامفورد«  Lewis Mumford، له كتابان: »ثقافة المدن 1938« و»المدينة في التاريخ، تحوالتها   -4

ومواقعها، 1961م«:

 The Culture of Cities, 1938, et The City in History. Its transformations and its prospects, 1961.
5- Patrick Geddes.
6-Voir Lewis Mumford, La Cité à travers l’histoire, 1961, rééd. Agone, 2011, et sur sa 

vie et son oeuvre, Thierry Paquot, Lewis Databiopolitique - Mumford. Pour une juste 
plénitude, Le Passager clandestin, 2015.

انظر لوي�ض مامفورد: المدينة عبر التاريخ، وحول حياته واأعماله، »تييّري باكو«.

آلبان مي�شيل،  مريكيتين قبل »كري�شتوفر كولومب�ض«، ا 7-انظر »�شارل ماّن«، )1491م(. معلومات جديدة حول االأ

آلبان مي�شيل، )2013م(. )2007م، و1493م(. كيف حّول اكت�شاف اأمريكا العالم، ا

 Voir Charles C. Mann, 1491. Novelles révélations sur les Amériques avant Christophe 
Colomb, Albin Michel, 2007, et 1493. Comment la découverte de l’Amérique a transformé 
le monde, Albin Michel, 2013.
8-William Petty.
9- Jean Bodin.

 Paul Bairoch، De Jéricho à ،10- ب������ول بيرو�������ض، من اأريحا اإلى ميك�شيكو. مدن واقت�شاد ف������ي التاريخ

.Mexico. Villes et économie dans l’histoire، Gallimard، 1985
11- X’ian.
أو التيلوري������ة: اأي مذهب »تيلور Tyalor« وهو منهج و�شعه المهند�������ض »تيلور« 1856- 1915م  12- التيل������رة: ا

جهزة والتخ�ش�ض الدقيق واإلغاء  ق�شى م������ن االأ لتنظي������م العمل ال�شناعي تنظيماً علمياً با�شتعمال الحد االأ

الحركات النافلة. 

13-mégalopolisation.
 Paul Bairoch، Taille des 14- ب������ول بيرو�������ض، حجم المدن، و�شروط الحياة فيه������ا والنمو االقت�ش������ادي

.villes، conditions de vie et développement économique، EHESS، 1977
15-Bernard Charbonneau, Murray Bookchin, René Dumont, Leopold Kohr, André Gorz…
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 urban مريكان لم������ان Zwischenstadt واالأ 16- ح�شري������ة معممة: ي�شميها الطليان: città diffusa، واالأ

»le périurbain « والجغرافيون الفرن�شيون sprawl
ر�شية، )2006م(  17- انظ������ر تييّري باكو، اأر�ض ح�شرية. التحديات الخم�ض من اأجل م�شتقبل ح�شري للكرة االأ

أية مدن بالن�شبة  طبعة جديدة. االكت�شاف، )2016م(، وفران�شواز ليبيرهير – غادريول وجيرمان �شوليني�ض، ا

اإلى القرن الع�شرين؟

 Voir Thierry Paquot, Terre urbaine. Cinq défis pour le devenir urbain de la planète, 2006, 
nouv. éd., La Découverte, 2016, et Françoise Lieberherr-Gardiol et German Solinis (dir.), 
Quelles villes pour le 21e siècle ?, Infolio, 2012.

 Thierry Paquot، Désastres .)أي�شاً، االكت�شاف، )2015م 18- تييّري باكو، كوارث ح�شرية. المدن تموت ا

.urbains. Les villes meurent aussi، La Découverte، 2015
Cicéron -19

.Guez de Balzac -20

وروبية«، و»جونوفييف ما�ّشار – غيلبو«، »تاريخ التلوث  21- انظر »روبير ديلور« و»فران�شوا فالتر«، »تاريخ البيئة االأ

ال�شناعي«. و»�شارل فران�شوا ماتي«، »نثق في الطبيعة«. و»الم�شاهد الطبيعية في الع�شر ال�شناعي«.

 Voir Robert Delort et François Walter, Histoire de l’environnement européen, Puf, 2001, 
Geneviève Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle. France, 17891914-, 
EHESS, 2010, et Charles-François Mathis, In Nature We Trust. Les paysages anglais à 
l’ère industrielle, Presses universitaires Paris-Sorbonne, 2010.
22-Hippocrat.

23- انظ������ر »فاليري بوافير«، »الطاب������ع البيئي: موؤ�شر لتنمية م�شتدامة؟«، »جان – ب������ول ماري�شال« و»بياتري�ض 

كين������و«، »التنمية الم�شتدام������ة«. روؤية بالن�شبة اإلى الق������رن )21(، ال�شحافة الجامعية ف������ي رين، )2005م(، 

يل دو فران�ض. را�شي البيئية: ا�شتقلب باري�ض واالإ و»�شابين بارل«، تقييم خ�شو�شية المدن واالأ

Voir Valérie Boisvert, «L’empreinte écologique: un indicateur de développement 
durable?», in Jean-Paul Maréchal et Béatrice Quenault (dir.), Le Développement durable. 
Une perspective pour le 21e siècle, Presses universitaires de Rennes, 2005, et Sabine 
Barles, Mesurer la performance écologique des villes et des territoires: le métabolisme de 
Paris et de l’Île-de-France, Latts, 2007.

 Thierry Paquot، Yvette، »24- »تيي������ّري باكو«، »اإيفيت،« »ما�ش������ون – زانو�ّشي« و»ماركو �شتاتوبولو�������ض

 Masson-Zanussi et Marco Stathopoulos )dir.(، Alterarchitectures. Manifesto،

.Infolio، 2012
25-Ernst Haeckel.
26-oïkos.
27-Eugenius Warning.
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28- Robert Park.
29-RoderickD. McKenzie.
30-James Quinn.
31- Philip Hauser.
32- Otis D. Duncan.
33-Paul-Henry Chombart de Lauwe.
 34-Yves Grafmeyer et Isaac Joseph.
 35-Nathalie Blanc, Philippe Clergeau, Sabine Barles, François Walter.
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باحث في �لقت�ساد ومعاون وزير �سابق. ❁

ل االقت�صادي واالجتماعيــريـع يف التحول االقت�صادي واالجتماعيــريـع يف التحّول االقت�صادي واالجتماعي ــريـع يف التحوصــريـع يف التحوص صهميــة الت�صهميــة الت� اأ

د. غ�سان وديع العيد
❁

الت�شريعات  اأهمي������ة  تكم������ن 

في اإح������داث تغيير ف������ي ثقافة 

وتحقيق  وتحقيق شلوكيات������ه،  وتحقيق شلوكيات������ه،  لوكيات������ه،  و� و�شالمجتمع  شالمجتمع 

واله������دف  العام������ة  واله������دف شلح������ة  العام������ة  واله������دف شلح������ة  العام������ة  لح������ة  شالم�شالم�

والدارة  التنمية  ف������ي  والإي  التنمية  ف������ي  إي  والش التنمية  ف������ي  والشي  التنمية  ف������ي  ي  شا�شا� ا�شا�ش ش�ش� الأ

ن من حل م�شكلة  ن من حل م�شكلة مكن من حل م�شكلة مكِّ مكالر�شيدة وتمكالر�شيدة وتُ

أو تنفيذ  قائم������ة في المجتم������ع ا

هم من ذلك هو اأن  ة، والشة، والشة، والأ شيا�شيا� يا�شيا�ش ش�ش�

التحّول  الت�شري������ع عملية  التحول يخدم  الت�شري������ع عملية  التحّول يخدم  الت�شري������ع عملية  ّيخدم 

ادي المن�شود ويحقق شادي المن�شود ويحقق شادي المن�شود ويحقق  شقت�شقت� الجتماعي وال

دارة الر�شيدة، وهذا هو الجانب  إ�شروط الإ�شروط الإ

العملي للنظرية الت�شريعية.
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������دار ت�شريع������ات �شاملة ش������دار ت�شريع������ات �شاملة ش������دار ت�شريع������ات �شاملة  ش�ش� اإ يت������م  لذلك 

ياغتها لبلوغها الهدف شياغتها لبلوغها الهدف شياغتها لبلوغها الهدف  شهميتها في �شهميتها في � تكمن اأ

��ال النظري������ة الت�شريعية ���ال النظري������ة الت�شريعية ���ال النظري������ة الت�شريعية  �المن�ش������ود من خ����المن�ش������ود من خ���

والمنهج الت�شريعي والعرف والعادة والتجارب 

دل������ة والبراهين  اابق������ة كاابق������ة كاأداة لتوظيف الأ ابق������ة كشابق������ة كش شال�شال�

اع������دة لتحقي������ق الهدف، لذا شاع������دة لتحقي������ق الهدف، لذا شاع������دة لتحقي������ق الهدف، لذا  شزم������ة الم�شزم������ة الم� االاالا

حة شحة شحة  شياغة الت�شريعية وا�شياغة الت�شريعية وا� ياغة الت�شريعية وا�شياغة الت�شريعية وا�ش شن تكون ال�شن تكون ال� أ يجب ا

������ات والجه������ات التنفيذية ش������ات والجه������ات التنفيذية ش������ات والجه������ات التنفيذية  ش�ش� �ش�ش ش�ش� �و�وؤ ولتمك������ن المولتمك������ن الم

ّللت�شري������ع من القي������ام بعملها ب�ش������كل فّعال، للت�شري������ع من القي������ام بعملها ب�ش������كل فعال، للت�شري������ع من القي������ام بعملها ب�ش������كل فّعال، 

على، اإذ  توى الشتوى الشتوى الأ شا المفكر فهو ف������ي الم�شا المفكر فهو ف������ي الم� ا المفكر فهو ف������ي الم�ما المفكر فهو ف������ي الم�مَّ أ وا

إيوظف علومه في التغيي������ر الإيوظف علومه في التغيي������ر ال�شكالي للبنى 

شاع التنفيذ م�شاع التنفيذ م�شاألة  ع التنفيذ م�شع التنفيذ م�ش شع الت�شريع مو�شع الت�شريع مو� ع الت�شريع مو�شع الت�شريع مو�ش شفيعتبر و�شفيعتبر و�

ية في تحقيق الهدف من الت�شريع لكي   شية في تحقيق الهدف من الت�شريع لكي   شية في تحقيق الهدف من الت�شريع لكي    شا�شا� ا�شا�ش ش�ش� أ ا

ليبقى حبراً على ورق، حيث يواجه التنفيذ 

يما ف������ي بلدان العال������م الثالث مقاومة شيما ف������ي بلدان العال������م الثالث مقاومة شيما ف������ي بلدان العال������م الثالث مقاومة  ش�ش� لولول

للتغيير من قبل المنتفعين من الواقع اأو من 

الذي������ن يجهلون اأهمي������ة الت�شريع في مرحلة 

ادي.شادي.شادي. شقت�شقت� التحول الجتماعي وال

������ة معمق������ة للواقع ش������ة معمق������ة للواقع ش������ة معمق������ة للواقع  شوه������ذا يتطلب درا�شوه������ذا يتطلب درا�

بابه������ا والجهات ذات شبابه������ا والجهات ذات شبابه������ا والجهات ذات  ش�ش� أ لتحدي������د الم�شكلة وا

وليات من قبل   االعاالعاقة بها، وتحدي������د كل الأ

������وء الحاجات ش������وء الحاجات ش������وء الحاجات  شي������ة على �شي������ة على � ي������ة على �شي������ة على �ش شيا�شيا� يا�شيا�ش شلط������ة ال�شلط������ة ال� لط������ة ال�شلط������ة ال�ش شال�شال�

لة متكاملة شلة متكاملة شلة متكاملة  شن �شن � ّكّون �كون �كّو كورورية للمجتمع التي تكورورية للمجتمع التي تُ رورية للمجتمع التي تشرورية للمجتمع التي تش شال�شال�

ع     في شع     في شع     في  ش التو�ش التو� ��������������� �������������� �جراءات مثل �جراءات مثل  لمجموع������ة اإ

��ناعة ��ناعة ��... ناعة شناعة ش ش ال�ش ال� �� الزراعة �� الزراعة �� ��ح������ة ��ح������ة �� ح������ة شح������ة ش ش ال�ش ال� ��التعليم ��التعليم ��

������ع الحلول ش������ع الحلول ش������ع الحلول  شلى و�شلى و� ار بع������د ذلك شار بع������د ذلك شار بع������د ذلك اإ شل������خ، لي�شل������خ، لي� اإ

الت�شريعي������ة المنا�شبة للحل واإحداث التغيير 

طراف  المطلوب في المجتم������ع بم�شاركة االأ

المعنية، من خ������لل تو�شيف الحل وتحديد 

مهمة كل جهة ب�ش������كل وا�شح في هذا الحل 

ط������راف المعنية م������ن �شبب في  وتحوي������ل االأ

أداة في الحل، وذلك ياأتي من  الم�شكل������ة اإلى ا

نَّ 
أ خلل التنفيذ الفعال للت�شريع مع ملحظة ا

التطبيق ال ياأتي وفق نظرة القائم بالت�شريع 

بالتحدي������د، واإنَّما تحدث بع�ض االنحرافات 

المرتبط������ة بالواق������ع م������ن اأجل ذل������ك وهنا 

أ�شب������اب موجبة ومذكرة  تظهر اأهمية و�شع ا

مر يحتاج اإلى متابعة التنفيذ  تبريرية كون االأ

والمقارنة مع المذك������رة التبريرية وت�شويب 

االنحرافات، اإما من خلل قرارات تنفيذية 

مر ذلك  أو بتعديل الت�شري������ع اإذا اقت�شى االأ ا

أو اأخطاء  بعد التاأكد من عدم وجود عرقلة ا

في التنفيذ. وب�شكل عام.

والمذك���رة  الموجب���ة  �سب���اب  الأ

التبريرية: 

أ  مم������ا تقدم وليكون عملنا متكامًل نبدا

أ�شب������اب موجبة ومذك������رة تبريرية  بو�ش������ع ا

لتو�شيح اأهمية و�شرورة هذا الت�شريع في 

اإحداث تحول معّين في المجتمع وي�شاهم 

في تنفيذ ال�شيا�شة المعتمدة من الحكومة 

دارة الر�شيدة وهذا يتطلب  في التنمية واالإ
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اأن تكون الت�شريع������ات مو�شوعّية نابعة من 

الواقع وقائم������ة على المنط������ق والحقائق 

وغير تع�شفية، واأن تنّفذ تنفيذاً فعاالً مما 

دارية التي �شتقوم  يتطلب تاأهيل الجهات االإ

أي�شاً تو�شي������ح مب�شط للقانون  بالتنفيذ، وا

الموج������ه اإل������ى المجتم������ع ال������ذي �شيطبق 

علي������ه وبيان اأهميته وفوائ������ده الم�شتقبلية 

دارة  وم�شاهمت������ه في تحقيق التنمي������ة واالإ

أ�������ض من �ش������رح م�شمون  الر�شي������دة، وال با

بح������اث االقت�شادي������ة واالجتماعية التي  االأ

اأجري������ت اأ�ش������ًل لتحلي������ل الواق������ع وو�شع 

ال�شيا�شات التنموية التي ت�شتهدف اإحداث 

التحوالت اللزمة ف������ي المجتمع لتحقيق 

التنمية المرجوة للمواطنين.

�شباب الموجبة والمذكرة  وتاأتي اأهمية االأ

التبريرية كونها:

ح القرارات التي �شت�شدر م�شتقبًل  - تو�شِّ

عند و�شع الت�شريع مو�شع التطبيق.

- تك������ون �شبباً في و�ش������ع خريطة طريق 

ت�شاعد الحقاً ف������ي جمع المعطيات اللزمة 

والم�شاعدة في اإعداد الت�شريع وقيا�ض مدى 

م�شاهمت������ه ف������ي معالجة الم�شكل������ة مو�شوع 

البحث.

������ح ال�شلوكي������ات المفتر�ش������ة من  - تو�شِّ

�شباب غير قانونية  المجتمع والتي تع������ود الأ

وترتبط بالظروف االجتماعية والواقعية.

ح مدى ارتباط الت�شريع الجديد  - تو�شِّ

الخا�شة  واالجتماعية  الت�شريعي������ة  بالبيئة 

بالدولة.

حكام  - ت�شاع������د المجتمع في فه������م االأ

الق�شائي������ة ال�ش������ادرة ع������ن المحاكم ومدى 

ان�شجامه������ا م������ع ه������ذا الت�شريع مم������ا يخلق 

�شفافية ف������ي عمل الق�شاة من خلل �شدور 

حكام الق�شائي������ة المت�شابهة في الحاالت  االأ

والظروف المتماثلة.

- تحلل الواق������ع بطريق������ة بحثية كونها 

تجمع المعطيات من مختلف الجهات وتبين 

اأهمي������ة التغيير المقترح لها بطريقة و�شفية 

كاملة وتو�ش������ح التدابير الواج������ب اتخاذها 

ب�ش������كل مو�شوع������ي والت������ي �شين�������ض عليها 

ل لجنة ال�شياغة  القانون الحقاً، مم������ا يحمِّ

الم�شوؤولية في َجْم������ع الحقائق ب�شكل دقيق 

�شا�������ض لتحديد  وتنظيمه������ا كونه������ا ت�شكل االأ

التدابير المو�شوعية للت�شريع.

 - ت�شكيل قناعة لدى ال�شلطة ال�شيا�شية 

هميته ب�شاأن  ب�ش������رورة اإ�ش������دار الت�شري������ع الأ

م�شائل تتعل������ق بالواقع، وما يمكن اأن يحدثه 

من تغييرات.

 ون�شي������ر هنا اإلى اأن ه������ذه التغيرات يمكن 

نَّ في ذلك مخاطرة 
أ اأن تتم دفع������ة واحدة، اإال ا

ك������ون عملي������ة التح������ّول ال�شريع غي������ر مرغوبة  

أنَّها ت�شكل  أف������راد المجتمع لخوفهم م������ن ا من ا
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خط������ورة على م�شتقبلهم، لذا يت������م اللجوء اإلى 

اإ�شدار الت�شريع������ات التي تحدث تحوالً جزئياً 

�شدار ت�شريعات تكميلية لهذه  تاركًة المجال الإ

الخط������وة، وبذل������ك يتحقق التح������ول بالتدريج 

أكب������ر وال�شيما اإذا حققت  مع م�شاهمة �شعبية ا

أث������راً اإيجابي������اً انعك�ض على  ولى ا الخط������وة االأ

المجتم������ع واأح������دث تغييراً ل�شال������ح الطبقات 

الفقيرة، وهنا ن�شير اإل������ى تجربة ال�شين التي 

ت اإلى التحول المتدرج اإلى اقت�شاد ال�شوق 
لجاأ

خلل فترة زمنية طويلة ن�شبياً وحققت نجاحاً 

متمي������زاً من خلل اإحداث التحول االقت�شادي 

أي�ش������اً التجربة التي  واالجتماع������ي، وهن������اك ا

ت اإلى 
اتبعتها رو�شي������ا االتحادية عندم������ا لجاأ

اإجراء عملية التحول اإلى اقت�شاد ال�شوق دفعة 

واحدة خلل فترة زمنية ق�شيرة مما اأدى اإلى 

اإحداث التحول المن�شود لكنه انعك�ض �شلباً على 

الطبق������ات الفقيرة اإلى اأن اأعي������د التوازن اإلى 

االقت�ش������اد وتحقق الت�شغيل الكامل للقطاعات 

كافة التي �شاهمت به الطبقة الفقيرة واأدى اإلى 

تغير في �شلوكياتها واندماجها في االقت�شاد.

لذل������ك اتجه������ت النظري������ات الت�شريعية 

�شلوب  المعتمدة على التجرب������ة اإلى اتباع االأ

المت������درج ف������ي الت�شري������ع لعملي������ة التحول 

ومواجهة الم�شاكل الكبرى ومن ثم االنتقال 

اإل������ى غيرها وهكذا حت������ى ننتهي من عملية 

التح������ول، وبذل������ك يمك������ن اال�شتف������ادة من 

المعلوم������ات الراجعة م������ن التطبيق واإجراء 

الت�شوي������ب المطلوب في الوق������ت المنا�شب 

آثار �شلبية  وع������دم اإف�شاح المجال لح������دوث ا

ت�شر بالطبقات الفقيرة.

وهنا يتب������ادر ال�شوؤال التال������ي: ما الذي 

�شباب  ي�شاحية واالأ �شتت�شمن������ه المذك������رة االإ

أنها  الموجب������ة؟ وكي������ف يمك������ن التاأكد م������ن ا

فاق  ج������اءت �شامل������ة للواق������ع ومتوقع������ة للآ

الم�شتقبلي������ة ك������ون ه������ذه الت�شريعات تهدف 

اأ�شًل اإلى التاأثير وتغيير �شلوكيات المجتمع 

والموؤ�ش�ش������ات و�ش������والً اإلى تحقي������ق التنمية 

دارة الر�شيدة. واالإ

لذلك الب������د من الح�شول على معلومات 

دقيقة ذات �شلة بالواق������ع لي�شار اإلى و�شع 

تقدي������رات ت�شاع������د في و�ش������ع الحلول التي 

�شيت�شمنها الت�شري������ع مع ملحظة اأن تقييم 

مر ال�شهل لعدم توفر  الواق������ع غالباً لي�ض باالأ

ح�شاءات الدقيقة في الدول  ال�شجلت واالإ

النامي������ة، مما يتطلب و�ش������ع منهجية معينة 

�شلوب ذاته  ال�شتنت������اج المعلومات كاف������ة باالأ

أنها متغي������رة، ولكنها تكون  عل������ى الرغم من ا

قريب������ة من الواقع، ويمك������ن اال�شتفادة    من 

ملحظات وتقارير مختلف الجهات الر�شمية 

هلي������ة اأو حت������ى الدولية للح�شول على  أو االأ ا

أكث������َر وثوقية ت�شاع������د في اإعداد  معلومات ا

هداف المرجوة. ت�شريع ملئم يحقق االأ
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ح���ل  ف���ي  ودوره  الت�سريع���ي  النظ���ام 

الم�سكالت »اإعداد الت�سريع«

ولية التي  - وينطلق اأوالً من الدرا�شة االأ

�شباب الموجبة للت�شريع،  اأعدت لتو�شيح االأ

وتو�شي������ح الم�شكلة الم�شتهدف������ة وتاريخها 

وانعكا�شاتها على مختلف جوانب المجتمع 

والت�شريع������ات ال�ش������ادرة �شابق������اً والجهات 

الم�شوؤولة ع������ن التنفي������ذ والتاريخ الطويل 

لها وتحديد نطاق م�ش������روع القانون ودوره 

ف������ي الحد من الم�شكل������ة اأو معالجتها كلياً 

فراد  وال�شلوكيات الجديدة الواجب على االأ

والمجتم������ع اتباعها والت������ي تت�شمن تف�شير 

م�شببات الم�شكلة، ومدى منا�َشَبة وفاعلية 

التدابير التي �شين�ض عليها القانون. وت�شمل 

معالج������ة للظواهر والتي تعيق التنمية التي 

�شيكون هدفها اإن�شاف الطبقات الفقيرة، 

مما يتطل������ب بالمقاب������ل تو�شي������ح الحلول 

المقترحة واإعط������اء اأمثلة عن بلدان نامية 

عالج������ت مثل ه������ذه الم�شكل������ة بت�شريعات 

خط������اء الحا�شلة  واإج������راءات مماثل������ة واالأ

في التنفيذ وكيفي������ة معالجتها للتعلم منها 

ف������كار، مع  باعتباره������ا م�ش������دراً مهماً للأ

المحافظة عل������ى خ�شو�شية البلد المعني، 

كاديمية  بحاث االأ اإ�شافة اإلى النظريات واالأ

والع������ودة اإل������ى الجه������ات المخت�ش������ة بهذه 

الم�شكل������ة وما لديه������ا من تراك������م خبرات 

وتجارب الي�شتهان به������ا و�شرورة م�شاهمة 

ه������ذه الجهات في اإعداد الت�شريع الجديد، 

مما ي�شهل عليها الحق������اً القيام باإجراءات 

ثبات �شحة اأفكارها  أ�شد الإ التنفيذ بحما�شة ا

وقدرتها على معالجة الم�شكلة.

ونظ������راً لت�شعب الم�ش������كلت في الدول 

ف�شل اأن يك������ون الت�شريع  النامي������ة فم������ن االأ

مح������دداً لمعالج������ة م�شكل������ة بعينه������ا وعدم 

مكان، فعند  تداخل الجهات المنفذة قدر االإ

معالج������ة م�شاكل االقت�ش������اد الوطني يف�شل 

اإ�شدار ت�شريع لتنظيم الزراعة واآخر لتنظيم 

ال�شناعة وثالث لتنظي������م التجارة وكل ذلك 

يت������م بدرا�شة بحثية م�شبق������ة تت�شمن حلوالً 

ومقترحات لحل الم�شكلة.

- وغالب������اً ما يكون عدم تنفيذ القانون 

فراد اأو  ناجماً عن ت�شرر م�شالح بع�ض االأ

حرمانهم من دخل معين، وللرد على ذلك 

ثار  تو�ش������ح الدرا�شة البحثي������ة للت�شريع االآ

المحتمل حدوثها اإ�شافة اإلى المنافع التي 

يتوقع ح�شوله������ا للمجتمع ب�شكل عام مما 

فراد اإيجاباً، وكل ذلك قد  ينعك�������ض على االأ

يكون غي������ر كاٍف ل�شمان تنفي������ذ الت�شريع 

ح������داث تحول ف������ي �شلوكيات  المقت������رح الإ

المجتمع، مما يتطلب و�شع بع�ض الجزاءات 

التي يك������ون لها دور رادع وم�شجع لللتزام 

بالقان������ون، وهنا ن�شير اإل������ى اأن اال�شتطراد 
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في تعظي������م العقوبات والج������زاءات يعطي 

دارية التنفيذية مما  �شلطة اإلى الجهات االإ

يدخلنا في البيروقراطية وعدم ال�شفافية 

ف�شل في ه������ذه الحال������ة اإعطاء  وم������ن االأ

حوافز اإيجابية لمن يقوم بتنفيذ الت�شريع، 

ويمك������ن اللجوء اإلى القي������م االجتماعية اأو 

أو الح�ض الوطني  يديولوجي������ة ا ف������كار االأ االأ

والقومي ال�شتنها�ض همم المجتمع ودعوته 

جراءات  لتنفي������ذ الت�شريع واللج������وء اإلى االإ

غير المبا�شرة للتاأك������د من االلتزام بتنفيذ 

الت�شري������ع، اإ�شافة اإل������ى اال�شتعانة ببع�ض 

الن�شو�������ض التي تت�شم������ن العقوبات التي 

تفر�ض باأح������كام ق�شائية ولي�ض عن طريق 

الجه������ات المنفذة والتركي������ز على ت�شميم 

نظام عمل ي�شهل اكت�شاف المخالف وهذا 

يكون له دور رادع اأي�شاً.

�� وحيث اأن الت�شريعات ت�شدر غالباً في 

اإطار تنفي������ذ �شيا�شة الحكومة بهدف تغيير 

ال�شلوكي������ات و�شوالً اإلى الغاي������ة المن�شودة 

دارة الر�شيدة، مما يتطلب  ف������ي التنمية واالإ

و�شع منهجية معينة تهدف اإلى حث النا�ض 

عل������ى االلت������زام بتنفيذ الت�شري������ع مثل منح 

�شحاب المهن الذين لم ت�شجل  الت�شهيلت الأ

بحقهم مخالف������ات للقانون وبالمقابل اإلغاء 

الرخ�ض لمن تجاوزت مخالفاته حداً معيناً 

ثار المخالفة على المجتمع، وبكل  طبق������اً الآ

أاّل تعيق هذه المخالفات اأو  حوال يجب ا االأ

تحد من متابعة اإ�شدار الت�شريعات الهادفة 

ن  دارة الر�شيدة الأ اإلى تحقيق التنمي������ة واالإ

أثراً عل������ى المجتمع بجدية  ذلك �شيت������رك ا

الحكوم������ة ف������ي تنفيذ �شيا�شته������ا، حيث اإن 

اال�شتم������رار باإ�شدار التعليم������ات بتفا�شيل 

جزئية اإنما ي�شاهم ف������ي تغيير ال�شلوكيات 

و�شوالً اإلى تنفي������ذ القوانين وتناق�ض عدد 

المخالفين له، فيمكن مثًل ا�شتخدام جزء 

أم������وال الغرامات للمخالفين في قيادة  من ا

ال�شيارات بمنح جوائ������ز �شنوية لمن م�شى 

علي������ه خم�ض �شنوات مث������ًل دون اأن يرتكب 

اأي مخالفة وذل������ك �شمن احتفاالت �شنوية 

بمنا�شبة عيد المرور، يتم تغطيتها اإعلمياً 

خرين على االقتداء بهم.  لت�شجيع االآ

لذل������ك م������ن المه������م تو�شي������ح ه������دف 

الت�شري������ع والحلول التي �شيتم التو�شل اإليها 

وال�شلوكيات الم�شتهدفة للتغيير والمكا�شب 

المتوق������ع تحقيقها للمجتمع واال�شتعانة في 

ذلك باأهل الخبرة والمخت�شين الذين لديهم 

قن������اع النا�ض بالت�شريع  مه������ارات التوا�شل الإ

ج������راءات اللحقة ومي������زات كل منها،  واالإ

والتكاليف القليلة ن�شبي������اً اأمام المكت�شبات 

المتوقع������ة للمجتمع عل������ى ال�شعيد المادي 

أو المعنوي في تح�شين �شورة البلد، وخلق  ا

الثق������ة به������ا في الخ������ارج، و�ش������رورة توجه 
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المخت�شين اإلى الفئة الم�شتهدفة وتدريبهم 

على ال�شلوك ال������ذي يحقق هدف الت�شريع، 

وبالتالي م�شالحهم وذلك با�شتخدام و�شائل 

علم التنموي ال������ذي يو�شح النتائج في  االإ

دول مماثلة.

- كما يجب تحديد التكاليف المتوقعة 

وهل ت�شكل عبئاً على الموازنة، مع مراعاة 

اأن الت�شريع������ات المتعلقة بتنفيذ �شيا�شات 

أه������داف نبيلة غير  التنمي������ة يك������ون له������ا ا

مبا�شرة مثل حماية البيئة وتاأ�شي�ض القيم 

دارة الر�شيدة  ن�شان واالإ الداعية لحقوق االإ

والحوكم������ة ومكافح������ة الف�ش������اد، وكذلك 

الت�شريع������ات الت������ي تت�شمن اإع������ادة توزيع 

أو  الدخل في المجتمع كاأن تفر�ض ر�شوماً ا

�شرائَب على الطبقات الغنية بما ال يوؤثر 

عليها ويوؤدي بالمقابل اإلى تقديم خدمات 

للطبقات الفقيرة، وه������ذا يخدم مختلف 

������ر عن التزام  الطبق������ات االجتماعية ويعبِّ

الدول������ة بالمعايير الدولية مم������ا يعطيها 

تقييم������اً اإيجابياً ف������ي المنظمات الدولية، 

وت�شجع على اال�شتثمار فيها.

- وتو�شي������ف الم�شكل������ة الت������ي يعالجها 

م�شروع القانون يتطلب اإظهار دالئل الم�شكلة 

وحجمها وانعكا�شها على المجتمع وال�شيما 

ث������ر االجتماعي كون  ف������ي الق�شايا ذات االأ

�شدور الت�شريع ب�ش������اأن معالجتها �شيتطلُب 

ر�شَد موارَد ماديًة للبن������ى التحتية لتاأهيل 

وتوفير الم������وارد الب�شري������ة، مما ي�شتوجب 

اال�شتفا�شة في �شرح الحل وتو�شيف النتائج 

قن������اع المواطني������ن واأ�شحاب  المتوقع������ة الإ

القرار على ال�شواء باأهمية الت�شريع، ويكون 

أ�شه������ل عندما تكون هن������اك موارد  م������ر ا االأ

مالي������ة مخ�ش�شة لكنه������ا ال توظف ب�شكل 

�شلي������م ب�شبب الف�شاد اأو عدم وجود خبرات 

متط������ورة وهنا تظهر م�شكل������ة من نوع اآخر 

وهي مقاومة التغير م������ن الم�شتفيدين من 

الواق������ع الراهن اأو عدم الرغبة في التغيير 

م������ن القائمي������ن عل������ى راأ�ض العم������ل لعدم 

أنف�شهم لمواكبة الحلول  تمكنهم من تاأهيل ا

المتطورة مم������ا يتطلب مجموعة معالجات 

دارية والت�شريعي������ة واإجراء تحليل  منه������ا االإ

مق������ارن بين الواق������ع قبل الت�شري������ع وبعده 

فادة م������ن تجارب تلك دول  اإ�شاف������ة اإلى االإ

مماثلة والحلول التي اتبعتها والنتائج التي 

مر الذي ي�شجع اأفراد المجتمع  تحققت، االأ

على قب������ول الت�شريعات، ال ب������ل الم�شاهمة 

عباء  بتنفيذها ب�شكل فّعال وهذا يخفف االأ

غي������ر الت�شريعي������ة والمتعلقة ب������ردود فعل 

هداف، وقد  المجتم������ع وي�شهل تحقي������ق االأ

تكون هناك حاج������ة لتاأهيل �شانعي القرار 

وتدريبهم على كيفية التعامل مع الظواهر 

االجتماعية ومقاوم������ة التغيير، وما ي�شجع 
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الجميع »اأفراد المجتم������ع والمنفذين« هو 

جراءات  اإظهار فوائد الحل������ول وتب�شيط االإ

المقترح������ة للو�ش������ول اإلى الح������ل وتحديد 

دور اأع�ش������اء المنظوم������ة التي �شتعمل على 

اتخاذ القرار اللزم لو�شع الت�شريع والجهة 

أف������راد المجتمع  الت������ي �شتق������وم بالتنفيذ وا

الم�شتهدفين، مم������ا ي�شجع الجميع ويحدد 

الم�شوؤولي������ات وي�شه������ل الم�شاءل������ة ويحقق 

جراءات المو�شوعة  ال�شفافي������ة في تقيم االإ

ثر  التنموية وبي������ان االأ ال�شيا�ش������ة  لتنفي������ذ 

االجتماعي للت�شريع الذي تم اإعداده اأ�شًل 

للتاأثير ف������ي ال�شلوكي������ات القائمة وتغيرها 

دارة الر�شيدة. وتحقيق التنمية واالإ

وال�ش������وؤال المهم هو: ه���ل يمكن تحديد 

التكاليف والمزايا القت�شادية والجتماعية 

للت�شريع ب�شكل م�شبق؟

على الم������دى الق�شير تك������ون التكاليف 

اإداري������ة ويتم اإنفاقها م������ن الح�شاب الجاري 

للموازن������ة، اأما عل������ى الم������دى الطويل فقد 

تتاأثر النتائج بالتطبيق������ات الفعلية للت�شريع 

على �ش������وء االنعكا�ش������ات االقت�شادية التي 

تح�شل على م�شتوى النمو وزيادة اال�شتثمار 

�شع������ار، كتاأثر بع�ض  أو الت�شخ������م وارتفاع االأ ا

الم�شاري������ع ال�شغي������رة والمتو�شط������ة باإقامة 

ا�شتثم������ارات كبرى مثل الم������والت وانعكا�ض 

ذلك على المحلت ال�شغيرة.

وب�ش������كل عام فاإن �ش������دور ت�شريع معين 

قد ي������وؤدي اإل������ى تحقيق فائ������دة لقطاعات 

معينة والتاأثير �شلباً في اأخرى، فمثًل اإقامة 

�شركة كبرى لخدمات النقل قد يعطل عمل 

اال�شتثم������ارات الفردي������ة في النق������ل ويخلق 

ثار ال�شلبية على  بطالة ويوؤدي اإلى بع�ض االآ

المجتمع، ولكنه بالمقاب������ل يوؤدي اإلى زيادة 

في اإي������رادات ال�شرائب التي يجب توظيفها 

ل�شالح الطبقات الفقي������رة مثل خلق فر�ض 

ن�شاء م�شاريع  أو من������ح قرو�ض الإ عمل بديلة ا

أو تاأهيل  �شغيرة ف������ي قطاع������ات اأخ������رى، ا

العاطلين عن العم������ل لللتحاق بالن�شاطات 

االقت�شادية »ال�شناعية والتجارية والزراعية 

خذ بعين االعتبار  المتطورة«، ولكن يجب االأ

دائم������اً اأن هناك بني������ة ت�شريعي������ة متكاملة 

ت�شتهدف تنمي������ة المجتمع وتح�شين ظروف 

الطبقات الفقيرة في مجال التعليم وال�شحة 

والخدم������ات وتاأمي������ن ال�شل������ع اال�شتهلكية 

�شا�شية باأ�شعار عادلة. االأ

والمزاي������ا  التكالي������ف  اأن  العل������م  م������ع 

االجتماعي������ة المتمثل������ة بالبطال������ة وال�شكن 

والبيئة والثقاف������ة كلها اأمور ي�شعب قيا�شها 

������ر عن كون الت�شري������ع جاء -من  ولكنها تعبِّ

حي������ث النتيجة- ل�شال������ح الطبقات الفقيرة 

وذلك يتم من خلل م�شاركة هذه الطبقات 

في العملي������ة الت�شريعية من خلل منظمات 
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المجتم������ع المدني مم������ا ي�شم������ح -وب�شكل 

�شرار التي قد تلحق بهذه  م�شبق- تدارك االأ

�شلح االقت�شادي  الطبقات نتيجة عملية االإ

التي ته������دف اإلى تنمية المجتمع ب�شكل عام 

أو ت������دارك النتائج ال�شلبية التي ظهرت بعد  ا

أو  �شدور الت�شري������ع بتعديل بع�ض م������واده، ا

أو اأي اإجراء  تاأجيل تطبيقه في قطاع معين ا

منا�ش������ب لمنع ح������دوث ال�ش������رر اأو معالجة 

آث������اره في حال ظهوره ف������ي الوقت وال�شكل  ا

المنا�شبي������ن، وهن������ا تظهر اأهمي������ة المذكرة 

�شب������اب الموجبة و�شرورة  التو�شيحي������ة واالأ

اإعدادها ب�شكل دقيق و�شامل لكل الظروف 

الحالية واالحتماالت الم�شتقبلية.

ثر الت�سريعي: درا�سة الأ

أنه تم اإعداد ت�شريع ملئم  يتم التاأكد من ا

هداف المرجوة منه بعد �شدوره عن  يحقق االأ

ثر الت�شريعي لهذا القانون     طري������ق درا�شة االأ

ثار القانونية  م������ن خلل لجنة تقييم تبين االآ

واالقت�شادي������ة واالجتماعي������ة الت������ي حدثت 

وان�شجامها مع �شيا�ش������ة الحكومة التنموية، 

وهل ت������م تحقي������ق المطلوب م������ن الت�شريع 

قل في  لتغطية متطلبات المرحل������ة على االأ

تغيير ال�شلوكيات التي ت�شبب الم�شكلة، وهل 

جاء الت�شريع متوافقاً مع المذكرة التبريرية 

مما يثب������ت �شحة الفر�شي������ات والتقديرات 

أنه ي�شي������ر �شمن ال�شيغ������ة المنطقية مما  وا

ط������ار الع������ام للت�شريع، مع  يوؤكد �شح������ة االإ

أننا نعمل في بيئ������ة بيروقراطية  ملحظ������ة ا

اعت������ادت على �شلوكيات معين������ة لذلك ياأتي 

ط������ار العام ليقوم بدوره في  الت�شريع في االإ

التاأثي������ر على ه������ذه ال�شلوكي������ات التي تكون 

�شل، لذل������ك ي�شتهدف الت�شريع  متغي������رة باالأ

ط������ار الع������ام للم�شكلة وت������رك التفا�شيل  االإ

الجزئية لل�شلطة التنفيذية التي يكون عليها 

ا�شتخ������دام مه������ارات منا�شب������ة معتمدة على 

الخب������رة والتجربة لت�شهي������ل تنفيذ الت�شريع 

ب�شكل فّعال من خ������لل ت�شجيع ال�شلوكيات 

الجديدة التي ت�شتهدف اإحداث تحوالت في 

دارة التنفيذية  المجتمع، واإذا احتاج������ت االإ

أكثر لتنفي������ذ ال�شيا�شة عليها طلب  ل�شلط������ة ا

اإ�شدار ت�شريع جديد ب�شورة محددة.

موجبات التنفيذ:

لج������اأت بع�ض الدول اإل������ى قيام ال�شلطة 

ه������داف  الت�شريعي������ة بو�ش������ع المب������ادئ واالأ

العامة للت�شريع وترك������ت لل�شلطة التنفيذية 

مهمة و�ش������ع التعليم������ات التنفيذية للجهة 

الت������ي �شتقوم بالتنفيذ، وف������ي ذلك مخاطر 

اأن تذهب التعليم������ات التنفيذية بعيداً عن 

روح الن�ض الت�شريع������ي اأو حتى اإفراغه من 

أ�شباب �شدوره، لذا  م�شمونه، مما يفق������ده ا
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نرى اأن ت�شدر الت�شريعات بن�شو�ض قانونية 

وا�شح������ة و�شامل������ة ويبق������ى عل������ى ال�شلطة 

التنفيذي������ة و�شعه������ا مو�ش������ع التنفيذ دون 

�شدار تعليمات تنفيذية، بل  منحها الحق الإ

آليات التنفيذ وتقوم من خلل التنفيذ  و�شع ا

ث������ر الت�شريعي للقان������ون باقتراح  وتقييم االأ

اإ�شدار ت�شريع الحق لمعالجة حاالت طارئة 

أو ت�شويب للن�ض الت�شريعي ذاته. ا

�ش������ارة هنا اإل������ى خطورة  والب������ّد م������ن االإ

التنفي������ذ البيروقراطي وغي������ر الفّعال على 

الت�شري������ع ذات������ه وعلى اأهدافه ف������ي التنمية 

دارة الر�شيدة حيث يتم تبادل االتهامات  واالإ

بين ال�شلطة الت�شريعية التي اأ�شدرت القانون 

وال�شلط������ة التنفيذية التي ل������م تنفذه تنفيذاً 

فع������االً وبالتالي ع������دم تحقي������ق الهدف من 

اإ�شداره ف������ي اإحداث تحوالت في المجتمع، 

وهنا ياأتي دور المذكرة التو�شيحية في بيان 

�شباب الموجبة ل�شدور الت�شريع وتو�شيف  االأ

الم�شكل������ة )مو�ش������وع الت�شري������ع،( واله������دف 

منه������ا هو معالجة ه������ذه الم�شكلة عن طريق 

خذ  التاأثير ف������ي ال�شلوكيات الم�شببة لها واالأ

بعين االعتب������ار عجز الحل������ول ال�شابقة عن 

أنه������ا �شتعالَج �شمن  معالجته������ا، اإ�شافة اإلى ا

واالجتماعية  االقت�شادي������ة  الم�شكلت  �شلة 

الت������ي تعيق التنمية �شم������ن �شيا�شة الحكومة 

دارة الر�شيدة. لتحقيق التنمية واالإ

أننا نعمل  ويج������ب اأن نتذكر با�شتم������رار ا

في اأحد البل������دان النامية والتي كانت بع�ض 

جه������زة التنفيذية والق�شائي������ة فيها اأحد  االأ

أ�شب������اب التخل������ف والبيروقراطي������ة وع������دم  ا

أو ربما قد تك������ون م�شتفيدة من  ال�شفافي������ة، ا

ن نتائج عم������ل الموؤ�ش�شات  ه������ذا الواق������ع الأ

ناجمة ن�شاط اأفراده������ا و�شلوكهم وخبرتهم، 

فراد  خط������ر من ذلك اإذا كان ه������وؤالء االأ واالأ

أيديولوجية معينة قد  ربم������ا يعملون �شم������ن ا

يك������ون من اأهدافها مقاومة التطور واعتباره 

مخالف������اً لمعتقداتها، وهنا يجب التو�شع في 

فراد  أ�شب������اب �شلوكيات هوؤالء االأ البحث في ا

التي تعيق تنفيذ حت������ى الت�شريعات ال�شابقة 

داري واإعادة  �شلح االإ مما يتطلب اإجراء االإ

هيكل������ة ه������ذه الموؤ�ش�شات، بم������ا ين�شجم مع 

دارة الر�شي������دة وكل  متطلب������ات التنمي������ة واالإ

مجموعة م������ن هذا الفريق يج������ب اأن تكمل 

أته المجموعة ال�شابقة وكٌل في مجال  ما بدا

اخت�شا�شه، حي������ث اإن نتيجة عمل الحكومة 

تاأتي من تفاعل العاملين فيها وتكاملهم ولي�ض 

تناحره������م، وبالنتيجة فاإنن������ا ال نقّيم اأفراداً 

واإنَّم������ا نقّيم عم������ل الموؤ�ش�ش������ات وفاعليتها 

دارية الموؤهلة  وهن������ا ياأتي دور القي������ادات االإ

والخبيرة والتي تعمل ب�شفافية، حيث اليمكن 

دارة اأو جه������از اإداري تبري������ر ع������دم تنفيذ  الإ

نفاق مثًل  �شيا�شة معينة بذريع������ة خف�ض االإ
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فاإذا قامت كل اإدارة بذلك �شن�شل اإلى عدم 

تنفيذ ال�شيا�ش������ات التي اعتمدتها الحكومة، 

أنها لحظت كل م�شتلزمات  ومن المفتر�������ض ا

نجاحها مركزياً.

ونلحظ هنا اأهمي������ة الجهاز التنفيذي 

في التنفي������ذ الفعال للت�شريع������ات وبالتالي 

ال�شيا�ش������ات وتحقيق اأهدافه������ا في التنمية 

دارة الر�شي������دة، مم������ا يرت������ب التزامات  واالإ

اإ�شافي������ة عل������ى لجن������ة ال�شياغ������ة التي من 

أنه������ا تع������رف م�شت������وى الجهاز  المفتر�������ض ا

التنفيذي، وبالتال������ي و�شع ن�شو�ض منا�شبة 

مر ال يذهب اإلى النهاية  مكانياته، اإال اأن االأ الإ

باأن تق������وم على �شياغة ت�شريعات ركيكة وال 

ترتقي اإلى م�شتوى التطور المن�شود، عندها 

�شباب  يجب التعرف على واقع الحال مثل االأ

المحتمل������ة للف�شل التي قد تع������ود اإلى عدم 

معرفة الجهاز التنفي������ذي باأحوال المجتمع 

الذي �شتنفذ في������ه الت�شريعات اأو عدم تفهم 

أو  �شل ا هذا الجهاز لم�شمون ال�شيا�شات باالأ

قد يك������ون وراء الم�شاألة عدم �شفافية وعدم 

أو بع�شه  وجود م�شلحة للجه������از التنفيذي ا

بالقي������ام بتنفيذ الت�شريع ب�ش������كل فّعال وقد 

تكون لهم م�شلحة بعدم التنفيذ بتعاونهم مع 

الجهات الت������ي �شتت�شرر م�شالحها الخا�شة 

م������ن الت�شري������ع، ولتحديد الم�شكل������ة ب�شكل 

علمي ودقي������ق يجب و�شع معايي������ر وروائز 

لقيا�������ض جدي������ة التنفيذ م������ن عدمه في كل 

مرحلة والتعرف على حقيقة الو�شع لي�شار 

اإل������ى و�شع الحل������ول التي تواج������ه �شعوبات 

أكان بالتدريب  التنفي������ذ ومعوقات������ه �ش������واء ا

أو اإ�ش������دار توجيه������ات وا�شحة  المنا�ش������ب ا

ومب�شط������ة، اأو تحفيز القائمين على التنفيذ 

أف������راد المجتمع المدني       اأو حت������ى م�شاركة ا

في الرقابة على التنفي������ذ، كل ذلك ي�شاعد 

على التنفيذ الفّع������ال لل�شيا�شات الحكومية 

ه������داف المن�شودة ف������ي التنمية  لتحقيق االأ

دارة الر�شيدة ويف�شح في المجال للجنة  واالإ

ال�شياغ������ة باإعداد ت�شريعات متطورة تواكب 

القوانين والنظريات العالمية.

ف������ي  الر�شي����دة  دارة  الإ دور  ياأت����ي  وهن����ا 

ت�شكيل الجهاز التنفي������ذي الملئم والمزود 

دل������ة والحجج والنظريات والمو�شوعات  باالأ

الت������ي ت�شاع������ده ف������ي القيام ب������دوره �شمن 

القواع������د الر�شمية وال�شواب������ط المحددة، 

م������ع منح هذا الجهاز �شلط������ة الت�شرف في 

جراءات �شمن مفه������وم القرارات  بع�������ض االإ

الر�شي������دة التي ت�شاعد في معالجة الق�شايا 

أداء  التف�شيلي������ة الطارئة، مم������ا يح�شن من ا

الجهاز التنفيذي، ويمكن منظمات المجتمع 

المدن������ي من الم�شاركة في ه������ذه القرارات 

من خلل مجموع������ات مدربة وموؤهلة لمثل 

هذه الحاالت مما ي�شهم في اإغناء التجربة 
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أو  جراءات ا وي�شاع������د في تو�شيح بع�������ض االإ

ف������راد المجتمع  الن�شو�������ض غير ال�شعبية الأ

ليك������ون المجتم������ع عل������ى دراي������ة بالت�شريع 

والظروف المحيطة به وعلّة وجوده واأهدافه 

وانعكا�شه على الم�شال������ح الكلية للمجتمع، 

ح������وال يجب اأن ين�ض القانون على  وبكل االأ

آليات تنفيذه والرقابة  على التنفيذ واإعطاء  ا

�شلطة للنيابة العامة بتحريك الدعوى بحق 

فراد الذين لم يقوموا على  أو االأ الموؤ�ش�شات ا

تنفيذ الت�شريع �شمن المهلة المحددة ووفق 

الن�شو�������ض الت�شريعية الناظم������ة لذلك مما 

يحث هذه الجهات على الجدية في التنفيذ 

�شمن الجداول الزمنية المحددة والقواعد 

المتعارف عليها.

 ونرى اأن زج فئ������ات المجتمع الر�شمي 

والمدن������ي كافة في عملي������ة التنفيذ ي�شمن 

دارة  أه������داف االإ ال�شفافي������ة التي ه������ي من ا

الر�شي������دة وال يف�شح المج������ال لمحاباة فئة 

أُخ������رى كاأن نميز الطبقة  اجتماعي������ة على ا

الغني������ة والثرية على ح�شاب الفقراء، لذلك 

جراءات كافة  يجب اأن تعلن الق������رارات واالإ

ب�شورة �شفافة مت�شمنة موجبات �شدورها، 

بم������ا يتلف������ى �ش������دور ق������رارات وتعليمات 

تع�شفية وت�شبح هذه القرارات والتعليمات 

عرفاً عند تنفيذ اأي ت�شريع قادم مما يجعل 

أكثر اطمئناناً عند �شدور  اأفراد المجتم������ع ا

ت�شريعات جديدة بحيث تكون لهم م�شاهمات 

اإيجابي������ة ف������ي التنفي������ذ الفّع������ال للت�شريع 

وال�شيما في الت�شريعات التي تتطلب التزام 

أو المرور  المواطني������ن مثل قوانين البيئ������ة ا

وغيره������ا، اإال اأن ه������ذا القيا�ض قد ال يكون 

�شائباً في تنفي������ذ القوانين كافة الختلف 

مو�شوعاته������ا ولكن ا�شتم������رار الت�شاور على 

أو�ش������ع الم�شتوي������ات والتفاعل م������ع الفئات  ا

االجتماعية ذات العلق������ة بالت�شريع يخلق 

ال�شفافية مع ملحظة عدم ا�شتهلك الزمن 

في الت�شاور والتوا�شل الذي قد يوؤخر تنفيذ 

الت�شريع، ولكن وجود اإدارة ر�شيدة يحد من 

هذا التخ������وف من خلل اعتمادها عنا�شر 

كفوءة ولي�ض لهم دوافع �شخ�شية واليعتنقون 

معتقدات تعار�ض تنفيذ ال�شيا�شات وتطوير 

�ش�ض  المجتمع، بل يعملون وفق القواعد واالأ

المعتمدة والمتعارف عليها �شابقاً في تنفيذ 

دارة التاأكد من ذلك  الت�شريع������ات ويمكن للإ

من خلل المعلومات الراجعة من المجتمع، 

وكذلك َفِللَْحدِّ من �شوء الت�شرف هذا يجب 

دارة �شلطات  االنتب������اه اإلى ع������دم من������ح االإ

وا�شعة تتجاوز واجباته������ا للحد من الف�شاد 

و�شوء ا�شتخدام ه������ذه ال�شلطات الفائ�شة، 

وهن������ا ياأتي دور الت�شريع ف������ي تحديد هذه 

ال�شلطات واإيجاد نظام رقابة فعالة ومتابعة 

مبا�ش������رة لتنفي������ذ الت�شريع م������ن ال�شلطات 



ّــريـع في التحّوــريـع في التحول االقت�صادي واالجتماعي ــريـع في التحوصــريـع في التحوص صهميــة الت�صهميــة الت� اأ

2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  ��02016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

أف������راد المجتمع ال يكون  على، حيث اإن ا االأ

حيان  له������م م�شلحة مبا�شرة في كثير من االأ

للتبليغ عن مخالفات القوانين النافذة، وقد 

تت�ش������رر م�شالحهم ولكنه������م ال ي�شتطيعون 

االّدعاء لعدم معرفته������م بالم�شبب المبا�شر 

اأو العتقادهم  اأن ال�شرر ب�شيط وال ي�شتحق 

�شباب اجتماعية  أو الأ االدعاء ح�شب قناعتهم ا

ع�شائرية، وبالتالي ف������اإن الجهات الرقابية 

أو الجه������ات الق�شائية لن  لتنفي������ذ الت�شريع ا

يكون لديها عل������م بالمخالفات وبالتالي لن 

يكون له������ا دور ف������ي ردع المخالفات لعدم 

علمها به������ا، وهذا ما يوؤك������د �شرورة وجود 

اأجه������زة مراقب������ة عل������ى الجه������از التنفيذي 

للت�شريع������ات حي������ث من الواج������ب تنفيذها 

ِلكونه������ا ت�شكل جزءاً م������ن البنية الت�شريعية 

المتكاملة لتنفيذ ال�شيا�شات الحكومية لذلك 

نوؤكد على تاأهيل الجهاز التنفيذي واإعداده 

للقيام بتنفيذ الت�شريعات كافة وال�شيما اإذا 

كان ه������ذا الجهاز من الجي������ل القديم الذي 

عمل في ظل �شيا�شات �شابقة.

������ا عن تنفيذ القانون ل������دى المحاكم  مَّ
أ ا

مر يتطلب وج������ود اّدعاٍء من طرف  ف������اإن االأ

معين تَُطلُب فيه حقوق محددة من �شخ�ض 

آخ������ر �شن������داً للقان������ون النافذ، وهن������ا ياأتي  ا

دور الق�ش������اء في تفعي������ل ن�شو�ض الت�شريع 

والحكم وفق معطيات المو�شوع والحقائق 

المقدمة ف������ي الق�شية مما يتي������ح للق�شاة 

تنفي������ذ القانون، كم������ا ن�شير اإل������ى اأن توفر 

مكانيات المالية لدى الوزارات ي�شاعدها  االإ

في تخ�شي�������ض وتاأهيل جهاز م�شغل لتنفيذ 

الت�شريع ولديه اإمكانيات المتابعة الميدانية 

مما يحقق نتائج اإيجابي������ة في التنفيذ لما 

يخ�شهم من الت�شريع.

وال ننكر هنا تعار�ض م�شالح المنفذين 

م������ع اأحد جوانب الت�شري������ع ب�شفتهم اأفراداً 

أو  أو لديه������م معتقدات دينية ا م������ن المجتمع ا

أيديولوجي������ة تمنعه������م من التنفي������ذ الفّعال  ا

اإ�شاف������ًة اإل������ى عام������ل الخوف م������ن تحمل 

م�شوؤولية التنفي������ذ ب�شبب عدم وجود تقييم 

�شحيح ل�شلوكهم، حيث اإّن الرواتب مت�شاوية 

بين الذين يعملون والذين ال يعملون، كما اأن 

نظام الحواف������ز المطبق ال يعطي الم�شتحق 

م������ن خلل توزي������ع مبالغ مت�شاوي������ة للجميع 

نَّ العادات والتقاليد والتكوين 
أ اإ�شافة اإل������ى ا

االجتماع������ي ُكلُّ ذل������ك ال ي�شم������ح للموظف 

بممار�ش������ة دوره ب�شكل م�شتق������ل العتبارات 

أو اإقليمية اأو غير ذلك، اأو العتقاد  ع�شائرية ا

الموظف باأن ك�شفه عن المخالفين لن يقدم 

أو يوؤخر حيث ل������ن تطبق بحقه اأي مخالفة  ا

أو الموارد  ب�شبب ع������دم توف������ر المه������ارات ا

أو ب�شبب الف�شاد ال�شائد  اللزمة  ل�شبط������ه ا

ف������ي المجتمع و�شيتركه محرج������اً اأمام هذا 
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المخال������ف مع ملحظة اأن لي�ض كل الجهاز 

كثر  التنفيذي بنف�ض �شوية ال�شلوك، ولكن االأ

تاأثيراً هو وج������ود ال�شلوكيات الخاطئة لدى 

داريين عنده������ا يحجم العاملون  الق������ادة االإ

في جهازهم التنفيذي عن ممار�شة عملهم 

وفق قواعد المهنة ون�شو�ض الت�شريع خوفاً 

من �شطوة مديريهم، وعلى العك�ض من ذلك 

داريي������ن المتحم�شين  فاإن وج������ود القادة االإ

الملتزمي������ن بالتنفي������ذ يوؤدي اإل������ى ت�شجيع 

العاملين لديهم على ممار�شة دورهم ح�شب 

نظمة المعم������ول بها، وعلى اأي حال فاإن  االأ

داريين في دول العالم الثالث  الم�شوؤولين االإ

نظمة الرقاب������ة نف�شها التي  ال يخ�شع������ون الأ

تطب������ق على الموظفين مم������ا يف�شح المجال 

لع������دم ال�شفافي������ة واإن كان ذل������ك ال يمن������ع 

المت�شرري������ن من اأفراد المجتمع من اللجوء 

اإلى الق�شاء للمطالبة بتعوي�شات عن اأ�شرار 

أنَّه يمكن  األحقها بهم الجهاز التنفيذي، ونرى ا

الن�ض في الت�شريع������ات على ذلك مما يحد 

من الف�شاد الذي يمكن محاربته بمجموعة 

من الق������رارات تحمي اأفراد المجتمع وذلك 

داريين تقدي������م تف�شير  بالت������زام الق������ادة االإ

للق������رارات الت������ي ت�شدر عنه������م ويكون لها 

�شفة التعميم ولي�ض ال�شرية مع فر�ض رقابة 

دارات بحيث  على ال�شلط������ات الممنوحة للإ

تكون بح������دود المهام الموكلة اإليها وال�شيما 

في الق�شايا المتعلق������ة بالفقراء والطبقات 

المح������دودة طالما اأن ال�شل������ة المتكاملة من 

دارة  الت�شريع������ات تهدف   اإل������ى التنمية واالإ

الر�شي������دة بعيداً عن العادات والتقاليد التي 

يديولوجي������ات التي ت�شاعد  تعيق العمل واالأ

على التخلف.

 لذا يجب التنبيه اإلى م�شاألة التنفيذ منذ 

�شباب الموجبة للت�شريع وت�شمين  اإع������داد االأ

ن�ض الت�شري������ع موجبات التنفي������ذ والرقابة            

مكانيات  عليها مع تاأمين الموارد الب�شرية واالإ

المادية اللزمة لذلك.

ت�سميم الجهاز التنفيذي:

نَّ الجهة التي �شتقوم بالتنفيذ هي 
أ بما ا

جهة عامة لديه������ا �شلطات لتنفيذ القانون، 

فهذا يتطلب تحديد هذه الجهة في القانون 

والحر�ض على عدم و�شع ن�شو�ض قانونية 

يمكن ا�شتخدامها ب�شكل بيروقراطي ينعك�ض 

�شلباً عل������ى تنفيذ الت�شريع، ويترك ردة فعل 

غير متعاونة من اأفراد المجتمع مما يفقد 

الت�شريع اأحد المقومات لتنفيذه ب�شكل فّعال 

ولتدارك مثل ه������ذا االحتمال يمكن اللجوء 

اإل������ى اأهل الخبرة والتجربة لو�شع اإجراءات 

تنفيذية بطريقة له������ا قبول اجتماعي، كما 

يمكن تدارك ذلك في المذكرة التو�شيحية 

�ش������دار الت�شري������ع  �شب������اب الموجب������ة الإ واالأ
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بتحدي������د الجه������ة الت������ي �شتق������وم بالتنفيذ 

وو�شائل التنفيذ الملئم������ة واإقامة برنامج 

أو  تدريبي تاأهيل������ي لعنا�شر الجهة المعنية ا

حتى اللجوء اإلى اإجراء واإ�شلحات هيكلية 

في هذه الجهة، مم������ا ي�شاعد في الو�شول 

اإلى التنفيذ الجيد.

حيان يفق������د الت�شريع  وف������ي كثير من االأ

م�شمونه لعدم تبليغ������ه للجهات المعنية به 

مم������ا يتطلب اإعط������اء هذا الجان������ب اأهمية 

منا�شب������ة لفه������م الت�شريع و�ش������رح الحاالت 

التطبيقي������ة له، وهنا يلعب الجهاز الم�شوؤول 

عن تنفي������ذ القان������ون م�شوؤولي������ة كبرى في 

تب�شي������ط فهم الت�شري������ع وتو�شي������ح اأهدافه 

ف������ي تحقيق م�شلحة المجتم������ع في التنمية 

دارة الر�شيدة بطريق������ة مبا�شرة اأو غير  واالإ

مبا�شرة بما ين�شجم مع �شلوك اأفراد المجتمع 

النمطي �شمن ال�شياق الطبيعي واالجتماعي 

وال�شيا�شي واالقت�شادي والموؤ�ش�شي.

وحي������ث اإنَّ الت�شريع������ات ت�شدر للتاأثير 

فراد والموؤ�ش�شات ولتواكب  في �شلوكيات االأ

التطور المفتر�ض للمجتمع بهدف تحقيق 

دارة الر�شيدة، وبما اأن الدول  التنمي������ة واالإ

النامية لي�ض لديه������ا ت�شريعات اأ�شًل بهذا 

االتجاه لذلك �شتكون الت�شريعات الجديدة 

واجب������ة التنفيذ م������ن ال������وزارات كافة كل 

ح�شب اخت�شا�شه، لك������ن هذه الت�شريعات 

له������ا جوانب فني������ة وقد تك������ون م�شتحدثة 

وبالتالي ال يعلم عنه������ا القطاع الحكومي 

هل������ي اإال القليل مما يتطلب اإحداث  أو االأ ا

هيئ������ة متخ�ش�شة ت�شم عدداً من الخبراء 

ف������ي المج������ال المق�ش������ود، يت������م تاأهيلهم 

وتدريبهم ل������دى جهات عالمي������ة ليقوموا 

خري������ن على مجال  بتدري������ب العاملين االآ

العمل الجديد، مث������ال ذلك: اإحداث هيئة 

لتنمي������ة ال�شادرات وت�شجيعها بهدف دعم 

قطاعات االقت�شاد الوطني حيث ال يكفي 

�شدور ت�شريع لدع������م ال�شادرات من دون 

وجود جهة منف������ذة لهذا الت�شريع واإن كان 

له������ذا الت�شري������ع علقة مع ع������دة اأطراف 

مثل غرف التج������ارة، وغ������رف ال�شناعة، 

وال������وزارات االقت�شادي������ة مث������ل المالي������ة 

وال�شناعة والزراعة واالقت�شاد، اإذن يجب 

اأن ين�ض قان������ون ت�شجيع ودعم ال�شادرات 

على اإحداث جه������از تنفيذي لهذا القانون 

مما ي������وؤدي اإلى تنفيذه ب�ش������كل فّعال كون 

الجه������از التنفيذي قد ت������م ت�شميمه لهذه 

الغاي������ة، حيث ال يمكن لعنا�ش������ر ال توؤمن 

بالنظري������ة االقت�شادية لدع������م ال�شادرات 

اأن تقوم بتنفيذ هذا الت�شريع وفق اأهداف 

دارة الر�شيدة. التنمية واالإ

لذل������ك يج������ب عل������ى لج������ان �شياغ������ة 

الت�شريع������ات التنب������ه اإل������ى تحدي������د الجهة 
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التنفيذية ل�شمان تطبي������ق فّعال للت�شريع، 

ف�ش������دور قان������ون متطور لتنظي������م المرور 

يتطلب م������ادة هيكلية لجهاز تنظيم المرور 

وفر�ض العقوبات اللزمة بحق المخالفين، 

وبذلك تكون الدائرة التنفيذية قد تكاملت 

م������ع الت�شريع الجدي������د وو�شعته في مجال 

������ا اإذا بق������ي الجهاز  مَّ
أ التنفي������ذ الفّع������ال، ا

التنفيذي على و�شعه ال�شابق من دون تاأهيل 

وتدريب ولم يتم تاأمين البيئة اللزمة لتنفيذ 

الت�شريع فنك������ون اأمام قانون على الورق لم 

هداف  ي�شتفد المجتمع منه، ولم يحقق االأ

خرى و�شوالً اإلى  المتكامل������ة للت�شريعات االأ

دارة الر�شيدة. التنمية واالإ

ويجب التاأكد م������ن اأن الجهاز التنفيذي 

يق������وم بعمله ب�شكل مت������وازن دون تع�شف اأو 

ف�ش������اد واأن ال�شلط������ة الممنوحة ل������ه تعادل 

م�شوؤوليات������ه، بالتالي ال توجد لديه �شلطات 

م������ن دون م�شوؤولية وكذل������ك االطمئنان اإلى 

ج������ور والترقية بما يتنا�شب  نظام عادل للأ

مع عمل المروؤو�شي������ن وجهودهم المبذولة، 

كما يجب التاأكد من عمل الجهاز التنفيذي 

ب�شفافية واأن كل القرارات ال�شادرة عنه لها 

أ�شبابها معلنة،  ما يبررها ويج������ب اأن تكون ا

داري  واأخيراً اأن يكون الهيكل التنظيمي واالإ

متنا�شب مع مهام الجهاز وموجبات التنفيذ 

الفّعال للت�شري������ع، واإذا كان التنظيم القديم 

اليخدم عملي������ة التطور يج������ب اأن يُلَحَظ  

ذلك م������ن ِقَبل لجان اإعداد الت�شريع التخاذ 

أو  توجيٍه ما باإحداث جهاز جديد للتنفيذ، ا

تحديث الجهاز القديم.

وهنا تلعب التكاليف دورها في اتخاذ 

القرار ولكل حالة مزاي������ا وعيوب فاإعادة 

التاأهيل للجهاز القديم تتطلب تاأهيل البناء 

والتجهيزات والعنا�شر واأنظمة العمل وكل 

ذلك يتطل������ب نفقات قد تزيد عن اإحداث 

جديد لذات البن������ى المطلوبة مما يوجب 

اإعداد درا�شة الجدوى االقت�شادية واإجراء 

تحليل مقارن للحالتين ليتم اتخاذ القرار 

الر�شي������د على �ش������وء ذلك م������ع ملحظة 

الفل�شف������ة الت�شريعية المعتمدة في الدولة، 

فف������ي القديم كانت المحاك������م هي الجهة 

الوحي������دة المخت�شة بتنفيذ الت�شريع الذي 

يعتمد على اّدع������اء من �شاحب الم�شلحة 

لتح�شيل حق من طرف اآخر، ولكن تو�شع 

الت�شريعات لت�شمل البيئة وال�شحة والتعليم 

وال�شناعة والتجارة وغيرها جعلها �شاملة 

لكل مناحي الحياة، وفي كثير من الحاالت 

ال توجد ح������االت ادعاء من �شرر حا�شل، 

ولك������ن ه������ذه الت�شريعات ج������اءت لتنظيم 

ول  المجتم������ع ال������ذي يعتبر المت�ش������رر االأ

من المخالفة، مم������ا يتطلب وجود جهات 

اإدارية فنية متخ�ش�شة في متابعة التنفيذ 
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لها حق االّدع������اء با�شم المجتمع في حال 

وجود مخالفات لهذه الت�شريعات واأحدثت 

ة مجاالت  محاك������م متخ�ش�ش������ة في ع������دَّ

مث������ل محاكم الم������رور والمحاكم التجارية 

ومحاكم  الم�شتهل������ك  لحماي������ة  ومحاك������م 

للعمال وغيره������ا، فالقا�شي العقاري مثًل 

ال يمكنه النظ������ر بق�شية تتعل������ق بالعمال 

والنطق بالحكم العادل بها لكفاءة قا�شي 

العم������ال المخت�ض ال������ذي ي�شتطيع تطبيق 

قانون العم������ل ن�شاً وروح������اً م�شتفيداً من 

خبرته المتراكمة، مم������ا يوؤدي اإلى �شدور 

حكام بفعالية ونزاهة و�شفافية ويحقق  االأ

أ�ش�ض  العدال������ة االجتماعية التي تعتبر من ا

دارة الر�شيدة. التنمية واالإ

اإ�شافة اإلى ذلك يمكن اأن ين�ض الت�شريع 

عل������ى اإعط������اء ح������ق االدع������اء لمنظمات 

أو اإحداث موؤ�ش�شة لها  المجتمع المدن������ي ا

�شلحيات التنفيذ وفر�ض بع�ض العقوبات 

على المخالفات الب�شيطة واالّدعاء ب�شاأن 

المخالفات الج�شيم������ة التي تعيق التحول 

االنتقال������ي وتلحق �ش������رراً بالمجتمع اأمام 

اإجراءاته  ال������ذي تت�شم  الق�شاء المخت�ض 

بالب������طء والروتين والع������بء المادي، مما 

آث������اراً على التنمي������ة ويوؤخر العمل  يترك ا

عمال التي تتطلب �شرعة  وال�شيما ف������ي االأ

البت بها مثل المنازعات التجارية، لذلك 

ن�ش������ت كثير من ال������دول ف������ي ت�شريعاتها 

أو  دارية ا عل������ى اللجوء اإل������ى المحاك������م االإ

أو الن�ض   المحاك������م التجارية المخت�ش������ة ا

في العق������ود عل������ى اللجوء اإل������ى التحكيم 

في حل الخلف������ات التجارية مثًل، وبكل 

حوال فاإنَّ عل������ى لجنة �شياغة الت�شريع  االأ

أ�شلوب التنفي������ذ، وقد تكون هذه  اختي������ار ا

أو قائمة �شابقاً  الجه������ة موؤ�ش�شة محدث������ة ا

ومتخ�ش�شة بالتنفي������ذ ومتابعته واالدعاء 

أم������ام ال�شلطة الق�شائية  بحق المخالفين ا

التي يحددها الت�شريع.

أنه ال توجد و�شفات  ونلحظ مما تقدم ا

جاه������زة لتنفي������ذ الت�شريع������ات واإنما يمكن 

�شباب  للجنة التي تقوم باإعداد الت�شريع واالأ

الموجب������ة اختيار نموذج منا�شب قد يتراوح 

أو  بي������ن عدة نم������اذج �شائدة ف������ي المجتمع ا

يمكن اإحداثها للو�شول اإلى هدف التنفيذ 

الفّع������ال للت�شري������ع م�شتفيدًة م������ن الدرا�شة 

التبريرية الموجبة للت�شريع، والتي يجب اأن 

تت�شمن التكلف������ة االجتماعية واالقت�شادية 

لكل حالة.

داري������ة  اإنَّ التنفي������ذ م������ن الجه������ات االإ

يعتب������ر م�شتق������ًل �شريطة اأن يك������ون بعيداً 

عن الجه������ات ال�شيا�شية، وهن������اك قناعة 

أنه يتمتع  داري عل������ى اعتبار ا بالتنظي������م االإ

بالمرون������ة، ويمكن للجنة ال�شياغة اختيار 
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داري المنا�شب لتنفيذ الت�شريع  النموذج االإ

المق�شود على اعتب������ار اأن اإدارات الدولة 

ت�شم خيرة المتخ�ش�شين بل اأف�شلهم في 

ال������دول النامية مم������ا يميزهم عن الق�شاة 

الذي������ن يجب عليه������م تعل������م الكثير حول 

أو اال�شتعانة بخبراء  المو�ش������وع المطروح، ا

اخت�شا�شيي������ن لي�شب������ح باإمكانهم ت�شكيل 

القناعة والحكم في الق�شية، مما ي�شتهلك 

المال والجهد والزمن، كما اأن الم�شوؤولين 

داريين يعالجون المو�شوعات المخت�شة  االإ

بت�شري������ع معين مما يمكنهم من اال�شتدالل 

مور بال�شرعة  بالخبرة والتجربة والبت باالأ

ن ي�شاركوا  المطلوب������ة، ويجعلهم موؤهلين الأ

عداد ت�شريعات  ب�شكل فّعال �شمن لجان الإ

لها �شيغة الديمومة وت�شهم اإ�شهاماً كبيراً 

في اإحداث التحول المن�شود في المجتمع، 

وتعتب������ر الخب������رات المتراكم������ة المكت�شبة 

عداد  داري عامًل م�شجعاً لها الإ للجهاز االإ

الت�شريع������ات بعيداً عن التخ������وف والتردد 

�شريط������ة عدم اإخ�شاعه������ا لقيود الروتين، 

مما ي�شمح لها اتخ������اذ القرارات الر�شيدة 

كونها تلجاأ اإلى التفاعل مع اأفراد المجتمع 

الذين هم ال�شبب والنتيجة للت�شريع.

ون�شير هنا اإلى اأن للجنة ال�شياغة دوراً 

م�شاع������داً عندم������ا ت�شُع ن�شو�ش������اً ت�شريعيًة 

أ�شباٍب موجبٍة �شفافٍة  وا�شحًة م�شتن������دًة اإلى ا

ومقترنٍة بج������داوَل لتقييِم التنفي������ِذ الفّعاِل 

أكثر ثقة  للت�شريِع، مما يجعل الجهة المنفذة ا

بعملها من خ������لل العودة اإلى هذه الجداول 

ومقارنته������ا م������ع ما ت������م فعل������ه ان�شجاماً مع 

الت�شريع ودرا�شته التبريرية.

داري���ة  الإ الجه���ة  ه���ي  م���ن  وال�ش���وؤال 

التنفيذي���ة المنا�شبة؟  هل هو جهاز موجود 

أنه: �شابقًا اأم جهاز محدث؟ وهنا ن�شير اإلى ا

- يج������ب تحديد المه������ام المنوطة بهذا 

�شباب  الجهاز �شمن الدرا�شة التبريرية واالأ

الموجب������ة واأن ين�������ض الت�شريع على وجوب 

اإحداث هذا الجهاز بقرار م�شتقل، وتحديد 

مهامه �شمن هيكل اإداري وتنظيمي من�شجم 

م������ع الت�شري������ع وتحديد واجبات������ه و�شلطاته 

دوات  مكانات المادية والب�شرية واالأ وو�شع االإ

التنفيذية بت�شرفه ليكون فاعًل.

داري������ة لهذا  - تحدي������د المرجعي������ة االإ

الجهاز للرجوع اإليها عند الحاجة.

- تحديد الجهة القانونية التي يحق لها 

تف�شي������ر ن�شو�ض القان������ون وتو�شيف العمل 

في الهي������كل التنظيمي فيما يتعلق بالتعيين 

ومهام العاملين واختيارهم وتدريبهم.

أداء  أ�شالي������ب تقييم ا - تحدي������د و�شائل وا

الجهاز للتاأك������د من التنفيذ الفّعال للت�شريع 

و�شلحيات الجهاز في ا�شتقبال ال�شكاوى، 

التنفي������ذ بكل التفا�شي������ل والقيام  ومتابعة 
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�شاليب التي  بالمبادرات اللزمة وابتكار االأ

أنها تحقق اأهداف عمله، مثل عقد  يعتق������د ا

اللق������اءات مع الجه������ات الم�شتفيدة واإجراء 

وغيرها،  لل������راأي  ميداني������ة  ا�شتق�ش������اءات 

ورفعها اإل������ى الجهة المخولة باتخاذ القرار 

أ�شباب �شدوره لدعم  المنا�شب مرفقاً ب������ه ا

التنفيذ الفّعال للت�شريع.

- يج������ب اأن ين�ض الت�شريع على تحديد 

الجهة التي يمكن التظلم اإليها من قرارات 

الجه������از التنفيذي هل ه������ي وزارة اأم لجنة 

توؤل������ف من عدة اأطراف يتمثل بها المجتمع 

المدن������ي مع تحديد مهامه������ا و�شلحياتها 

وكيفي������ة ممار�شة عملها واتخ������اذ قراراتها 

مع ملحظة عدم التو�شع في ال�شلحيات 

ج������راءات لك������ي ال تتحول اإل������ى روتين  واالإ

وبيروقراطية جديدة تو�شلن������ا اإلى الف�شاد 

الذي نحاربه.

- قد يتم اللجوء اإلى القطاع الخا�ض 

لتنفيذ قانون البيئة مثًل الذي يحتاج اإلى 

عنا�شَر فنية وتجهي������زات متطورة لقيا�ض 

أ�ش�������ض مكافحته من قبل  التل������وث وو�شع ا

جهاز يحتاج اإلى عم������ل ميداني ومراقبة 

دائمة ومرونة ف������ي الحركة قد ال تتوافر 

ل������دى الموؤ�ش�شات الحكومي������ة مما يوجب 

الن�������ض في الت�شريع عل������ى ذلك مع تقدم 

درا�شة متكاملة من قبل اللجنة التي تقوم 

�شب������اب الموجبة والمذكرة  على اإعداد االأ

التبريرية لتو�شيح مب������ررات تكليف جهة 

خا�شة باإدارة التنفي������ذ، ويتبع ذلك و�شع 

دفات������ر �شروط وا�شح������ة و�شفافة ودقيقة 

وت�شمينه������ا و�شائ������ل الرقاب������ة على تنفيذ 

طراف والتكالي������ف المالية  التزام������ات االأ

وم�شادره������ا، وتو�شيح ال�شلطة الممنوحة 

للجهة الخا�شة لك������ي ال تتحول اإلى جهة 

بيروقراطي������ة وتعم������ل ب�ش������كل تع�شف������ي، 

و�ش������رورة التزامها بالت�ش������اور مع الجهة 

التي �شيطبق عليه������ا الت�شريع وال�شفافية 

في القرارات التنفيذية بم�شاركة المجتمع 

هل������ي ورقابت������ه، بما ي�شم������ن م�شاركة  االأ

طراف المعنية. االأ

- �ش������رورة الح�شول عل������ى الحقائق 

من م�شدره������ا واإج������راء المداولة حولها 

ط������راف المت�شررة في  والو�ش������ول اإلى االأ

حال وجودها ل�شماع وجهة نظرها لي�شار 

اإلى اتخاذ القرار المنا�شب ال�شفاف وغير 

التع�شفي، ويمكن تلفي �شدور مثل هذه 

الق������رارات التع�شفي������ة  من خ������لل و�شع 

معايير وروائز تتخذ القرارات من خللها 

�شمن قواعد وا�شحة.

- قد تن�ش������اأ بع�ض النزاعات في تنفيذ 

اأحكام القواني������ن بين الموؤ�ش�ش������ة المكلفة 

بالتنفيذ والجهة المعنية بالت�شريع من اأفراد 
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المجتم������ع مما يتطلب وج������ود نظام وجهة 

مرجعية لحل النزاع، وقد ينتهي بم�شاءلة 

الجهة الم�شوؤولة عن التنفيذ لتع�شفها مثًل 

وذلك يحقق العدالة وال�شلم االجتماعي، 

وفي حال عدم وجود نظام لحل النزاعات 

تك������ون المحاكم ه������ي الجه������ة المرجعية 

حوال فاإن �شكوى المواطن  لذلك، وبكل االأ

من م�شوؤول لم يعطه حقه الذي ن�ض عليه 

القانون، تختلف ع������ن �شكوى مواطن اآخر 

بحق م�شوؤول ي�شيء ا�شتخدام المال العام، 

دارة  وقد تُحدد الت�شريعات اللجوء اإلى االإ

على التي لها �شلط������ة لحل النزاع، ومع  االأ

ذلك يمكن للمواطن في حال عدم قناعته 

على ا�شتئناف هذا القرار  دارة االأ بقرار االإ

لدى الوزير مثًل قبل اللجوء اإلى الق�شاء 

داري الذي يلجاأ اإلى وقف تنفيذ القرار  االإ

اإذا ثبت لديه اأن ظلماً قد ح�شل ي�شعب 

تداركه ف������ي حال تنفيذ الق������رار اإلى اأن 

دارية  دفوعها وتتم بعدها  تقدم الجهة االإ

اإلى الحقيقة  اإجراءات التقا�شي و�شوالً 

والحك������م بناًء عليها، وهذا يرتب تكاليفاً 

على اال�شتئن������اف والزمن الذي ي�شتغرقه 

القا�شي لفهم المو�شوع وت�شكيل القناعة 

كون������ه غير مخت�������ض وال يمل������ك الخبرة 

الفنية في مثل هذه المو�شوعات، ومما 

ي�شهل ذلك وجود مذكرة تف�شيرية للقرار 

قبل �ش������دوره مما يدع������م موقف الجهة 

المنفذة ويدلل عل������ى �شفافيتها وي�شاعد 

القا�شي في �شرعة ا�شتيعاب المو�شوع، 

وق������د يوؤدي ذلك اإل������ى العودة عن الحكم 

ال�شابق بوقف التنفيذ.

 نلح������ظ هن������ا ازدواجية بي������ن �شلطة 

الق�شاء و�شلطة الوزير في الت�شديق على 

الق������رار اأو وقف تنفي������ذه، وعليه فاإن عدم 

داري قبل  تدخل الق�ش������اء في الق������رار االإ

دلة  الوقوف على حقيقة موقف الوزير واالأ

المقدمة ف������ي اال�شتئناف فيم������ا اإذا كانت 

أ�شا�شي������ة وجوهرية ولم ياأخ������ذ بها الوزير  ا

عند ذلك يكون للق�شاء �شلطة نق�ض القرار 

أ�شباب  أنه غير قائم على ا بعد التاأكد م������ن ا

دلة  �شحيحة ول������م ياأخذ بالثبوتي������ات واالأ

الجوهري������ة الت������ي قدمها المدع������ي، مما 

يحقق العدالة وال�شفافية في وقف تنفيذه، 

وبهدف تحديد ال�شلحيات والم�شوؤوليات 

و�شب������ط اإجراءات وقف تنفي������ذ القرارات 

داري������ة ن������رى اأن ت�ش������در ع������ن ال�شلطة  االإ

الت�شريعي������ة تعليمات تحدد اإجراءات وقف 

داري������ة و�شلطة الق�شاء، وفي  القرارات االإ

ذلك �شلحي������ات الجهاز الحكومي للدفاع 

عن قراراته وعدم ترك ال�شلطة التقديرية 

للقا�شي ب�شكل مطلق  في القول باأن القرار 

أ�شباب �شحيحة وو�شع روائز  لم ي�شتند اإلى ا
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لتحديد متى يكون القرار ر�شيداً  �شحيحاً 

وال يج������وز الطعن به ومتى يكون غير قائم 

أ�شباب �شحيحة. على ا

لي����ض باإ�ش���دار القواني���ن وحده���ا تت���م 

التنمية:

فالقواني������ن التي ال تنفذ تنفي������ذاً فعاالً 

ال تحقق الهدف م������ن �شدورها ويعود عدم 

التنفيذ:

ا ل�شعف في القانون �شكًل ومو�شوعاً  - اإمَّ

أ�شباب  لعدم ارتكازه على درا�ش������ة تبريرية وا

موجبة وا�شحة كونها اقت�شرت على درا�شة 

جوانب من الم�شكلة دون اأخرى.

داري������ة التنفيذي������ة  أو اأن الجه������ة االإ - ا

كانت قا�شرة عن مواكبة ن�شو�ض الت�شريع 

وال�شيا�ش������ات الحكومي������ة الت������ي ا�شتن������د 

اإليها وبالتالي تك������ون القرارات التنفيذية 

للت�شريع غي������ر مطابقة لن�شو�ض الت�شريع 

واأهداف ال�شيا�شة، مم������ا ينجم عنه عدم 

تحقي������ق ال�شيا�شات الحكومية في التنمية 

دارة الر�شيدة. واالإ

أ�شب������اب تعود اإلى �شوء فهم الم�شكلة،  - ا

وبالتال������ي ع������دم و�شفها ب�ش������كل دقيق في 

�شب������اب الموجبة  المذك������رة التبريري������ة واالأ

مما يوؤدي اإلى �شع������ف الحلول المقترحة، 

الة مما  وبالتال������ي حلول ت�شريعية غي������ر فعَّ

أي�شاً، مما  ������ال ا ينج������م عنه تنفي������ذ غير فعَّ

يتطل������ب -خا�شة ف������ي ظ������روف التنمية- 

�شب������اب المتعددة  اأن يتن������اول الباحث������ون االأ

ب�ش������كل يت�شم������ن  للم�ش������كلت وتحليله������ا 

أو  كل االحتم������االت والح������االت المرافق������ة ا

الناجمة عن مبا�ش������رة التحول االقت�شادي 

واالجتماعي ولحظها في ن�شو�ض الت�شريع 

ليكون �شامًل لكل الحاالت مما يعطيه قوة 

دارية  التنفيذ، ويف�شح المجال للقرارات االإ

التي ت�ش������در لتنفيذ الت�شريع لتكون واقعية 

و�شفافة ومقبول������ة من فئات المجتمع ذات 

ل������ة بما يحقق �شيا�شة الحكومة ويدعم  ال�شِّ

تنفيذ الت�شريع ب�شكل فّعال.

جه���زة الحكومي���ة و�ش���ع  ه���ل يمك���ن لالأ

تعليمات تنفيذية للت�شريع؟

�ش������ل يج������ب اأن يت������م تقدير  ف������ي االأ

الحاجة اإلى الت�شريع من الجهاز التنفيذي 

للحكوم������ة ا�شتن������اداً اإلى درا�ش������ة تبريرية 

أ�شب������اب موجبة معلل������ة، مما  وا�شح������ة وا

يو�شح الحاجة اإلى التف�شيل في ن�شو�ض 

الت�شريع م������ن عدمه على �ش������وء مو�شوع 

الت�شريع وال�شيا�شة الواجب تنفيذها.

ونرى اأن التف�شيل في الت�شريع يجعله 

أكث������ر و�شوحاً لل�شلط������ة التنفيذية واأفراد  ا

المجتم������ع بحيث ال يترك مجاالً للجتهاد 

في التطبيق، مما يخلق ال�شفافية والم�شاواة 

في التنفيذ، واإن كان لل�شلطة التنفيذية اأن 
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دارية التي تو�شح  ت�شدر بع�ض القرارات االإ

آلية التنفي������ذ واإجراءاته دون اأن يكون لها  ا

الحق في تف�شير اأحكام الت�شريع.

ومن هنا تاأتي اأهمية م�شاركة الجهات 

اإع������داد و�شياغة  التنفيذي������ة في لج������ان 

ف�ش������اح المجال لها بتو�شيح  الت�شريعات الإ

ن�شو�������ض الت�شريع و�ش������د الثغرات وتنفيذ 

ال�شيا�شات الم�شتهدفة على �شوء خبرتها 

ف������ي التنفيذ في المرحل������ة ال�شابقة، مما 

يجع������ل الت�شريع متكامًل وا�شحاً وي�شاعد 

ال�شلطة الت�شريعية في اإقراره بما يتوافق 

م������ع ال�شيا�شة العامة للحكومة في التنمية 

دارة الر�شيدة وال يترك مجاالً للتباين  واالإ

بين الت�شريع والتعليم������ات التنفيذية التي 

�شتق������وم ال�شلطة التنفيذي������ة بو�شعها في 

غيابها عن ال�شلطة الت�شريعية.

وقد لجاأت بع�ض الحكومات اإلى عر�ض 

الت�شريع مع تعليماته التنفيذية التف�شيلية 

قرارهم������ا من ال�شلط������ة الت�شريعية وهو  الإ

اإجراء يمكن اال�شتغناء عنه بو�شع ن�شو�ض 

ت�شريعي������ة مف�شلة تغني ع������ن التعليمات 

التنفيذية، وت�شدر ا�شتناداً اإلى اال�شتدالل 

الم�شتم������د م������ن التجربة حي������ث تت�شمن 

المطبوعات  ونم������اذج  العم������ل  تفا�شي������ل 

ج������راءات  واالإ ا�شتخدامه������ا،  الواج������ب 

التنفيذية لكل مرحل������ة من العمل و�شلطة 

كل اإدارة ف������ي ذلك مما يخل������ق ال�شفافية 

أ  والرقابة الذاتية في التنفيذ ويكر�ض مبدا

اللمركزية في التنفيذ.

وق������د تم التميز في كت������اب »ال�شياغة 

الت�شريعي������ة من اأجل التغي������ر االجتماعي 

والديمقراطي« تاأليف »اآن �شيد مان �� نالين 

أبي�شيكري« بين نوعين من الت�شريعات في  ا

مجال التنفيذ وهما:

م�شروع قانون ذاتي التنفيذ:  وهو الذي 

يتم تف�شيل كل اأحكامه للمخاطبين.

م�شروع قانون غير ذاتي التنفيذ: وهو 

الذي يمنح الجهاز التنفيذي �شلطة وا�شعة 

حكام التف�شيلية و�شلطة و�شع  في و�شع االأ

لوائح ل�شد اأي ثغرة فيه.

أ�شمالية  الرا االقت�شادي������ات  اإنَّ  وحيث 

ازدادت تعقي������داً واجه الم�شرعون �شعوبة 

متزاي������دة ف������ي اال�شتم������رار ف������ي �شن كل 

القواعد التف�شيلي������ة الم�شبقة ال�شرورية 

لح������ل الم�شكلت االجتماعي������ة المتزايدة 

التعقيد ودائم������ة التغيير الّتي تعاني منها 

مجتمعاته������م وكم������ا فعل������ت ال�شي������ن في 

الت�شعين������ات، اأدركت الدول ال�شناعية في 

وقت الحق الحاجة اإلى و�شع ت�شريع غير 

ذاتي التنفيذ.

ون������رى اأن عل������ى ال������دول النامية في 

مرحل������ة التاأ�شي�ض للنم������و اعتماد النموذج 
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ول وه������و الت�شريع ذاتي التنفيذ ل�شبط  االأ

م�شارات التنمية لي�شار في مرحلة الحقة 

اإلى مواكبة عملية التطور في المجتمع.

ثار الجتماعية للت�سريع: الآ

آثار اجتماعية  البد اأن يك������ون للت�شريع ا

االجتماعية  ثار  فاالآ وقانونية،  واقت�شادية 

خ������ذ بعين  مث������ًل يتطل������ب تحديده������ا االأ

االعتب������ار عند اإعداد المذك������رة التبريرية 

للت�شري������ع كل االحتماالت الت������ي يمكن اأن 

توؤثر على المجتمع ب�شكل �شلبي طالما اأن 

هدف الت�شريع تغيير ال�شلوكيات باالتجاه 

يجابي ولم�شلح������ة المواطن، واإذا كان  االإ

ث������ار ال�شلبية  الب������د من ح�ش������ول بع�ض االآ

فالمفتر�������ض �شياغ������ة الت�شري������ع ب�ش������كل 

ث������ار ال�شلبي������ة وتداعياتها  يخف������ف من االآ

ثار لن  نَّ ه������ذه االآ
أ على المجتم������ع، علماً ا

أف������راد المجتمع كافة  تكون واح������دة على ا

الختلف ال�شلوكيات في المجتمع اأ�شًل،  

هال������ي الريف تختلف عن  فال�شلوكي������ات الأ

�ش������كان الم������دن، وال�شلوكي������ات للمتعلمين 

تختل������ف عن غير المتعلمي������ن، وكثيراً من 

هذه ال�شلوكيات مرتب������ط بعادات وتقاليد 

اجتماعي������ة منها ما ه������و متاأ�شل واليمكن 

تغيي������ره ومنها م������ا هو مرتب������ط  بالعرف 

والع������ادة والحي������اة اليومية وال������ذي يمكن 

التاأثي������ر فيه كونها غي������ر مرتبطة بمعايير 

ا م������ن الناحية االقت�شادية:  مَّ
أ اقت�شادية، ا

قد يحقق التاأثي������ر في عادات اال�شتهلك 

بع�ض المناف������ع للم�شتهلكين مما ي�شجعهم 

عل������ى تغيي������ر الع������ادات ال�شابق������ة، فمثًل 

التدخل في الخطة الزراعية يتيح للمزارع 

زراع������ة اأ�شن������اف قابلة للبي������ع وتحقق له 

أ�شلوب معين  أو التحول من ا اإيراداً اأف�شل ا

للزراع������ة اليدوية اإلى المكنن������ة مما يتيح 

الح�شول على كميات اأكبر من المح�شول، 

ويحقق له اإيراداً اأعلى ويحوله اإلى مزارع 

مر  له منظور اقت�شادي للعمل وهكذا، واالأ

أكث������ر �شهولة كلما ت������م االبتعاد عن  يكون ا

المعتقدات والتوجه اإلى الترغيب المادي 

م������كان، وو�شع نظ������ام حوافز لمن  قدر االإ

أ�شاليب العمل الجديدة بعيداً  يتحولون اإلى ا

عن البحث في القيم والمعتقدات ال�شائدة 

التي غالب������اً ما يتم�شك بها النا�ض، ويجعل 

من ق������درة الت�شري������ع عل������ى تغييرها كمن 

ي�شب������ح عك�ض التيار، بل على العك�ض، فاإنَّه 

يمكن اال�شتف������ادة من هذه المعتقدات في 

حيان ل�شال������ح الت�شريع الجديد،  بع�ض االأ

أو قريبة  كاأن ت�شتخدم فيه عبارات موافقة ا

من هذه المعتقدات للتاأثير في ال�شلوكيات 

ل�شالح تنفيذ الت�شري������ع مثل عبارة الخير 

وال�شر وغيرها.
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والم�شاألة التقليدية في المجتمعات هي 

مواجه������ة الت�شريعات الجدي������دة العتقادهم 

اأن ه������ذه الت�شريع������ات �شتح������د م������ن حرية 

أنَّه������ا لن تحل الم�شكلة  أو ا الت�شرف لديهم، ا

المطروح������ة، وهن������ا تاأتي اأهمي������ة ال�شياغة 

ف������ي اأن تكون الن�شو�������ض وا�شحة ومرغوبة 

لللتزام به������ا، فمن الناحي������ة القانونية قد 

تكون الت�شريعات الجدي������دة تمنح ال�شلطات 

المحلي������ة �شلحيات يمك������ن ممار�شتها على 

اإل������ى ال�شفافية  المواطني������ن، ولكنها تفتقد 

وت�شج������ع الف�شاد، كما يج������ب ملحظة قدرة 

المواطنين على فهم الت�شريع والتاأكد من اأن 

لديهم القدرة والمعرف������ة لللتزام بالت�شريع 

ق������لع عن �شلوكيات قائمة اإلى �شلوكيات  واالإ

اأف�شل وهذا يتطلب ا�شتخدام و�شائل اإعلم 

منا�شب������ة تتحدث عن القانون ومميزاته التي 

�شتنعك�ض اإيجاباً على المجتمع للو�شول اإلى 

اأطراف المجتمع المختلفة وبالو�شائل كافة 

أو  أو الجامعات ا أو المدار�������ض ا مثل التلف������از ا

حزاب  أو المنظم������ات ال�شعبية واالأ النقابات ا

أو الجمعي������ات  أو دور العب������ادة ا المرخ�ش������ة ا

هلية وغيرها. االأ
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كاتب وباحث ومترجم �سوري. ❁

يل )الروبوت( وعمله يف امل�ستقبل الرجل الآ

اإبراهيم �سلوم 
❁

 ج������اء ف������ي مو�سوعة »الرو�������س الكبرى« 

لي(  الفرن�سي������ة اأن كلمة »روبوت« )الرجل االآ

يكي������ة »روبوتا« وتعني سيكي������ة »روبوتا« وتعني سيكي������ة »روبوتا« وتعني  ستقة من اللغة الت�ستقة من اللغة الت� تقة من اللغة الت�ستقة من اللغة الت�س سم�سم�

ل  ل ول وَّ او ال�سخرة. وكان او ال�سخرة. وكان اأ أ اجباري اجباري ا اق اساق اساق االإ سالعمل ال�سالعمل ال�

يكي سيكي سيكي  سمن ابتدعها هو الكاتب الم�سرحي الت�سمن ابتدعها هو الكاتب الم�سرحي الت�

ابي������ك في ع������ام )سابي������ك في ع������ام )سابي������ك في ع������ام )1920م(، في  سجوزي������ف ت�سجوزي������ف ت�

الت ذاتية  محاول������ٍة منه البتكار ا�سٍم م������ا للآ

الحركة ف������ي عمله الم�سرح������ي. ومنذ ذلك 

لفلفلم  الحين بداأت هذه الكلمة تغزو الكتب واأ

الخي������ال العلمي التي قدم������ت عبر ال�سنوات 

لة  ������ورات لهذه اس������ورات لهذه اس������ورات لهذه االآ سفكار والت�سفكار والت� عدداً م������ن االأ

ن�سان. لالذكية وعلالذكية وعلقتها باالإ

طفال والروايات  ت كتب الأ وهكذا امتلأ

لي الذي اأتى بع�ض منه  بمو�ضوع الرج������ل الآ

ر�ض ويمتلك  من الف�ض������اء غازياً كوك������ب الأ

ًذكاًءذكاًء خارقاً. 

ان بعد ضان بعد ضان بعد  ضن�ضن� إ به الإ به الإ ضن�ضن�ض اتاتاأ تضتض ضخر ا�ضخر ا� وبع�ضهم الآ

اخير باخير باإخ�ضاع������ه اإلى اإرادته  اأن ق������ام هذا الأ
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ايئته، وجعله يقوم بايئته، وجعله يقوم باأعمال مبرمجة �سلفاً،  يئته، وجعله يقوم بسيئته، وجعله يقوم بس سوم�سوم�

ام������ا بام������ا باإيعاز منه بعد ال�سيط������رة على حركته  اإ

اما باما باإيعاز م������ن برامج  إ������رة، واإ إ������رة، و ������رة، وس������رة، وس س�سيط������رة مبا�س�سيط������رة مبا�

لي  ناط بهذا الرجل ال ما تناط بهذا الرجل ال ما تُناط بهذا الرجل الآ حا�سوبية. وغالباً

اقة وخطي������رة للغاية مثل: البحث ساقة وخطي������رة للغاية مثل: البحث ساقة وخطي������رة للغاية مثل: البحث  سعم������ال �سعم������ال � أ ا

عة، سعة، سعة،  سلغام، والتخل�ص من النفايات الم�سلغام، والتخل�ص من النفايات الم� عن الأ

دة سدة سدة  سوال�سير بين الركام والدخان مهما علت �سوال�سير بين الركام والدخان مهما علت �

إلخ.. وه������ذا ما دفع بالإلخ.. وه������ذا ما دفع بالن�سان  هذا الدخان اإ

فكار اإلى  للتفكير فعلياً في تحوي������ل هذه الأ

وقائع وحقائق علمية. 

حيان  صلكن الحقيقة قد تكون في بع�صلكن الحقيقة قد تكون في بع�ص الأ

اهدناه مع ساهدناه مع ساهدناه مع  سغ������رب من الخيال. وهذا م������ا �سغ������رب من الخيال. وهذا م������ا � أ ا

ف الثاني م������ن القرن الفائت سف الثاني م������ن القرن الفائت سف الثاني م������ن القرن الفائت  سطالل������ة الن�سطالل������ة الن� اإ

كال سكال سكال  س�س� إنع الإنع الن�سان روبوتات متعددة الأ نع السنع الس سحين �سحين �

كلها الخا�ص بها على المهمة سكلها الخا�ص بها على المهمة سكلها الخا�ص بها على المهمة  سبحيث يتوقف �سبحيث يتوقف �

من هذا سمن هذا سمن هذا  سجله������ا. و�سجله������ا. و� ت م������ن ست م������ن ست م������ن اأ س�س� �س�س س�س� �الت������ي خ�الت������ي ُخ

يء ي�ستخدمه سيء ي�ستخدمه سيء ي�ستخدمه  سنا نجدها في كل �سنا نجدها في كل � أ ال�سياق بدا

لية، وماكينة �سحب  ن�سان مثل: الغ�سالة الآ الإ

انع، وفي سانع، وفي سانع، وفي  سارف، وفي الم�سارف، وفي الم� ارف، وفي الم�سارف، وفي الم�س سالنقود م������ن الم�سالنقود م������ن الم�

قي������ادة الطائ������رات، و�سبر اأعم������اق البحار، 

اء.. ساء.. ساء.. اإلخ. وح�سبنا اأن نذكر  سوقيادة �سفن الف�سوقيادة �سفن الف�

ر ما قام به سر ما قام به سر ما قام به  س الح�س الح� لهن������ا على �سبيل المثال لهن������ا على �سبيل المثال ل

مريكي »الم������رت �سبيري« حين  المخترع الأ

ف الق������رن الفائت روبوتاسف الق������رن الفائت روبوتاسف الق������رن الفائت روبوتاً ساخترع ف������ي منت�ساخترع ف������ي منت�

اساساً لقيادة الطائرات ومرتبطاً بجهاز  س�س� �س�س سمخ�سمخ�

الق������راءة مدى ارتفاع الطائرة، وبالق������راءة مدى ارتفاع الطائرة، وباآخر للدللة 

عل������ى االتجاه الذي ت�شلك������ه الطائرات وهي 

في م�شارها في الجّو. 

أن������واع م������ن الروبوتات  أي�ش������اً ا وهن������اك ا

عم������ال المنزلية،  المخ�ش�ش������ة للقي������ام باالأ

طفال ولعب ال������ورق وال�شطرنج.  وتعلي������م االأ

وه������ذا النوع من الروبوت يطلق عليه ت�شمية 

»الروبوت االجتماع������ي«، وهو يتمتع بدرجة 

عالية من اال�شتقللية. كما �شاهدنا �شناعة 

اآالت ُو�شف������ت باأنه������ا ذكية واأخ������ذت ت�شمية 

أو  »روب������وت« فكانت عل������ى �شاكلة ال�شي������ارة ا

الطائرة الت������ي يتحكم بها الم������رء عن بعد، 

أو تطير وفقاً لجهاز مو�شوع  ويجعلها ت�شير ا

بين يديه ويتحكم بقيادته، كما نجد ذلك في 

مر الذي كان من �شاأنه اأن  طفال، االأ لع������ب االأ

آفاقاً كبي������رة للمخترعين لكي يبتكروا  يفتح ا

ويطوروا ما اأمكن منه������ا و�شوالً اإلى الرجل 

لي ال������ذي ي�شكل اختراع������ه منذ الن�شف  االآ

خ������ر من القرن الفائ������ت تتويجاً لكل هذه  االآ

الت الذكية والذاتية الحركة. االآ

ن�شان  ف������ي الحقيقة اإنه منذ الق������دم واالإ

يح������اول اأن يعم������ل كل �ش������يء بيدي������ه فكان 

يزرع ويح�شد ويغ������زل ويبني ويرمم وي�شنع 

بهام، وهو اأكبر  با�شتخدام يديه حيث كان للإ

عمال  اأ�شاب������ع الي������د، دور كبير في ه������ذه االأ

ن�شانية.  التي �شاهم������ت في بناء الح�شارة االإ

�شبع من بين اأ�شابع اليد  لق������د انفرد هذا االإ
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الخم�ش������ة بخا�شة ثمينة ج������داً تجعله يجمع 

�شابع في قب�شة واحدة تقب�ض  بين ه������ذه االأ

�شي������اء وتم�شك به������ا وتتعامل معها  عل������ى االأ

ن�شان على  لتج�شد الفكرة الت������ي ي�شقطها االإ

�شياء.  هذه االأ

ن�شان عندما يريد اأن يخترع �شكيناً ال  فاالإ

بد من اأن ي�شبق ذلك فكرة عن هذا ال�شكين في 

ذهنه كاأن يراها ذات ن�شل حاد وقاطع ينتهي 

بقب�شة يم�ش������ك بها بيديه حت������ى ي�شهل عليه 

ن�شان  ا�شتخدامه������ا، و�شمن هذه الروؤية قام االإ

به������ام، بهذه  بف�ش������ل يديه وخا�ش������ة اإ�شبع االإ

زمنة قديماً وحديثاً.  االختراعات عبر االأ

ومع تقدم العل������م والتكنولوجي������ا اأ�شبح 

حيان �شعباً للغاية  العمل اليدوي في بع�ض االأ

وغير كاٍف من اأجل توخي الدقة العالية في 

ن�شان في بع�ض  العمل الت������ي قلما تتوافر للإ

حي������ان من خلل عمله اليدوي. ومن اأجل  االأ

ن�شان جاهداً  تحقي������ق هذا الهدف �شع������ى االإ

اإلى اأن يفكر باختراع و�شائل ي�شتطيع عبرها 

عمال  اال�شتغناء ع������ن تواجده للقيام بهذه االأ

اليدوي������ة. وبحلول الق������رن الع�شرين اخترع 

دوات الت������ي ت�شاع������ده في حراثة  الت واالأ االآ

ر�������ض وح�شاد موا�شمها، وفي البحث عن  االأ

الموارد الطبيعية كالماء والنفط والغاز. 

ن�شان غير قادر  عدا عن ذلك كله بقي االإ

عم������ال الدقيقة التي  عل������ى القيام ببع�ض االأ

التخل������و اأحياناً من خطر علي������ه، �شواء اأكان 

الت التي اخترعها،  ذلك عبر يديه اأو عبر االآ

لذلك لج������اأ اإلى �شناع������ة اآالت ذكية وذاتية 

أو  الحرك������ة ي�شتطيع التحكم بها ع������ن بُعد، ا

مبرمجة �شلفاً للقيام بمهام دقيقة وح�شا�شة. 

فبع�شه������ا يلعب، وبع�ض ي������وؤدي خدمات له. 

أ�ش������كال حيوانات  ا خر اتخ������ذ  والبع�������ض االآ

الت الواردة  مح������ددة. وعلى جميع ه������ذه االآ

ن�ش������ان يطلق عليه������ا ت�شمية  الذك������ر كان االإ

آنذاك  »روبوت«. لقد كان من النادر اأن نرى ا

ن�شان. آلياً( ياأخذ �شكل االإ روبوتاً )رجًل ا

خي������رة من القرن  لكن ف������ي ال�شنوات االأ

الفائت وبالتحديد في ع������ام )1962م( جاء 

مريكي جورج دي فول ليخترع  المهند�������ض االأ

آلي اقت�شرت مهمته على التقاط  اأول رج������ل ا

خر،  ج�ش������ام الثقيلة وتحريكها من مكان الآ االأ

وعل������ى لحم المع������ادن وال�شباغ������ة ومراقبة 

المنتج������ات ال�شناعية للتاأك������د من جودتها. 

أنا  وفي مطلع القرن الح������ادي والع�شرين بدا

لي في الم�شانع الكبيرة  نرى هذا الرجل االآ

والمعام������ل وال�شيما في م�شان������ع ال�شيارات 

م������ن اأجل تجميع اأج������زاء ال�شيارات ودمجها 

ببع�شها بع�شاً. 

لي  وكانت البنية الهيكلية لهذا الرجل االآ

لكترون والبرمجة.  تجمع بين الميكانيك واالإ

لق������د كان يحمل ملمح »ب�شري������ة« من راأ�ض 
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و�شدر واأ�شلع واأطراف عليا و�شفلى، ويعمل 

عن طريق مح������رك كهربائي ي�شتخدم التيار 

الم�شتمر ويجعله يوؤدي وظيفته وفقاً للتاأثير 

الكهرومغناطي�شي. وكان بمقدور هذا الرجل 

ألوان، مما  �شياء على هيئة ا ل������ي اأن يرى االأ االآ

ن�شان بمخاطبته واإ�شدار التعليمات  ي�شمح للإ

له عن طريق ال�شوت الب�شري الذي كان ي�شله 

على �شكل نب�شات كهربائية كتلك الموجودة 

ن�شان الحي، فيتقدم  في الجهاز الع�شبي للإ

مام ويتراجع اإلى الخلف، ويدور يمنًة  اإلى االأ

وي�شرى بح�شب التعليمات التي كانت تعطى 

اإليه عبر ال�شوت. 

واللف������ت للنظ������ر اأن اخت������راع مثل هذا 

لي اأوجد جدالً وا�شعاً بين العلماء  الرجل االآ

واللغويين ب�شاأن التعريف الدقيق لكلمة روبوت 

ولم������ن يجب اإعطاوؤها. هل �شيحق اإعطاوؤها 

الت ذاتي������ة الحركة التي �شبق اأن تحدثنا  للآ

عنها واأطل������ق عليها بع�شهم كلمة روبوت، اأم 

ن�شان  لي الذي ياأخذ ملمح االإ لهذا الرجل االآ

وينفذ اأعماالً فكرية مثل القدرة على الكلم 

�شوات. والذي يتحلى بميزة  واال�شتجابة للأ

علمية عالي������ة بعد اأن تم������ت اإ�شافة الروؤية 

ولى من  الحا�شوبي������ة عليه خلل ال�شنوات االأ

القرن الحادي والع�شرين حيث اأ�شبح يتمتع 

بنوع م������ن اال�شتقللي������ة والمرونة في تنفيذ 

المه������ام المبرمجة وذلك ع������ن طريق فهمها 

وتحليل ال�شور الت������ي ي�شتقبلها في حا�شوب 

خا�ض مثبت في داخله.

وعل������ى �شوء هذه المعايي������ر التي يتمتع 

لي يجمع علم������اء اليوم على  به������ا الرجل االآ

�شرورة اإعط������اء كلمة »روبوت« للداللة على 

لي فق������ط ولي�������ض للداللة على  الرج������ل االآ

ن�شان  الت ذاتي������ة الحركة الت������ي يمكن للإ االآ

التحكم بها وال�شيطرة عليها وت�شييرها عن 

بع������د، وحجتهم في ذلك تع������ود اإلى اأن تلك 

أو الطائرة ذات  الت من �شاكلة ال�شي������ارة ا االآ

التحكم عن بعد ال يمكن اعتبارها روبوتات 

لع������دم امتلكها القدرة على التفكير واتخاذ 

القرار بنف�شها. وي������ورد هوؤالء مثاالً باأنه اإذا 

الت اأن تت�ش������رف  كان با�شتطاع������ة ه������ذه االآ

وفق برنامج معد �شلفاً بابتعادها عن حاجز 

خطوتي������ن اإلى الوراء واالتج������اه اإلى اليمين 

أو اال�شتم������رار بالتقدم كما يفعل  أو الي�شار ا ا

لي فاإن هذا يجع������ل من الممكن  الرج������ل االآ

اإطلق كلمة روبوت عليها، وهو اأمر ي�شعب 

عليها تنفيذه. ويت�ش������ح من ذلك اأن الفكرة 

الرئي�شي������ة التي يتم�شك به������ا اأ�شحاب هذه 

الحج������ة وهي اأن الروب������وت يجب اأن يمتلك 

ذكاًء ا�شطناعي������اً واأن تك������ون لدي������ه القدرة 

نم������اط والتعرف على النظم  على تمييز االأ

واال�شت������دالل واال�شتنتاج كما هو الحال عند 

لي المتط������ور تقنياً ف������ي الزمن  الرج������ل االآ
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آلياً قادراً على  المعا�شر. واليوم نجد رجًل ا

تجميع نف�شه ب�شورة �شبه م�شتقلة كاأن يقوم 

بت�شغير حجمه للمرور في نفق �شيق. وهذا 

النوع ق������ادر على القيام ببع�������ض الحركات 

�شب������ه الطبيعية الحتوائه عل������ى وحدة مرنة 

ا ع������ن طريق تحويل  تجعله يق������وم بذلك اإمَّ

أ�شطوانات اإلى  طاقة الهواء الم�شغوط في ا

أو دوراني������ة، اأو عن طريق  حركات خطي������ة ا

تحويل الطاقة الكهربائية اإلى طاقة حركية. 

وهذا ما جعله في نظر العلماء يتمتع بذكاء 

ا�شطناع������ي وق������درة على التفكي������ر واتخاذ 

نواع من  أب������رز هذه االأ القرار بنف�شه. ولعل ا

أر�شلته  لي( ذاك الذي ا الروبوتات )الرجل االآ

مريكي������ة )نا�شا( في عام  وكال������ة الف�شاء االأ

)2004م( اإل������ى كوك������ب المري������خ تحت ا�شم 

»الروبوت كريوزت������ي«. ففي )6 اآب من عام 

2012م( هب������ط هذا الروب������وت على �شطح 

أ�شهر في رحلة  المريخ بعد اأن ق�شى ثمانية ا

عبر الف�ش������اء حيث قطع فيها م�شافة تقدر 

ب�������)567( مليون كم قب������ل اأن يهبط بالمظلة 

على قمة جبل يبل������غ ارتفاعه )5000م( من 

اأجل اإجراء اختبارات على التربة المريخية 

اآمًل في الح�شول عل������ى جزيئات كيميائية 

أنها  فحمية تحتوي غاز الميثان، والتاأكد من ا

تحتوي على حدي������د واأوك�شجين واآزوت واأي 

نوع اآخر ي�شمح بالحي������اة كالماء على �شبيل 

المثال. يبلغ وزنه قرابة )1000(كغ، وبلغت 

تكاليف������ه زه������اء )2.5( ملي������ار دوالر حيث 

�شاركت فرن�شا بمبلغ )40( مليون يورو. كما 

�شارك في �شنعه )350( عالماً واأكثرهم من 

العلماء الرو�ض. 

وكان������ت المفاج������اأة مذهلة حي������ن تبين 

وجود مادة الخ������زف وال�شل�شال في تربته، 

مما يدل على اأن ه������ذا الكوكب، كما يعتقد 

العلم������اء، كان �شالح������اً للحياة من������ذ قرابة 

)4( مليارات �شنة. لك������ن االكت�شاف العظيم 

ال������ذي قام به الروب������وت كريوزنتي هو الذي 

أيلول الفائت من  علن عنه ف������ي )17 ا تمَّ االإ

هذا العام 2015م( حين ن�شرت وكالة »نا�شا« 

مريكي������ة مقاالً ج������اء فيه »اأن  الف�شائي������ة االأ

الروبوت كريوزنت������ي المتجول منذ �شهر اآب 

حمر  من العام 2012م على �شطح الكوكب االأ

كبر في  )المريخ( قام باكت�ش������اف لغز هو االأ

تاري������خ هذا الكوكب حيث وج������د ماًء وحتى 

بُْرعم الحي������اة في اأخاديد متعرجة تبدو في 

فاعي، وتظهر على �شكل حلقات  ال�شور كاالأ

�شهر  ديم المريخ������ي في االأ مظلمة عل������ى االأ

كبر  الدافئ������ة ب�شكل خا�ض. وه������ي الدليل االأ

ن على وجود الماء المب�شر الوحيد  حت������ى االآ

بتبرع������م الحياة في هذا الكوك������ب، اأو حتى 

أو  في ما�شيه ال�شحيق قبل مليين ال�شنين، ا

لربما مليارات ال�شنين. 
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ويعطي ه������ذا االكت�ش������اف االنطباع باأن 

ر�ض  المريخ هو الكوكب الوحيد ال�شبيه باالأ

ن،  بي������ن )1030( كوكباً تم اكت�شافها حتى االآ

ر�ض في  فهو يدور حول نجم �شبيه ب�شم�ض االأ

حجمه ودرجة حرارته، لكن بعده عنه يجعله 

�شالحاً لن�شوء الحياة اإذا ما توافر الماء فيه، 

أي�شاً لل�شكن الب�شري.  وا

مريكي »جي������م غرين«  يق������ول العال������م االأ

مدير ق�شم الكواكب والنجوم في وكالة نا�شا: 

»اإن هذا االكت�شاف بوجود ماء متدفق على 

�شطح المريخ، من خلل ما وردنا من �شور 

تدل عل������ى اأخاديد طويلة في داخل فوهات 

أنها ت�شكلت ب�شبب  ومنحدرات يُحتمل ب�شدة ا

مي������اه مالحة، قد غّير من نظرة العلماء عن 

كوكب المريخ حي������ث كان ينظر اإليه العلماء 

أن������ه كوكب جاف  م�������ض القريب وكا حت������ى االأ

أنه في ظروف  وقاحل. اليوم نعلن بكل ثقة ا

معين������ة يمكن العثور على مي������اه �شائلة على 

أنه ال ي������زال ين�شط  �شط������ح المري������خ، بدليل ا

جيولوجياً، وهذا مايزيد من احتمال وجود 

كائنات حية فوق اأديمه. اإنه بحق الكت�شاف 

مه������م جداً على ال�شعي������د العلمي. وهذا ما 

ول  دفعنا اإلى اأن نقوم في يوم )21 ت�شرين االأ

لي »مات دامون«  2015م(، باإر�شال الرجل االآ

الذي انتهينا من �شنع������ه منذ م�شي ب�شعة 

أ�شه������ر من اأجل النزول ف������وق �شطح المريخ  ا

لي�شارع عوا�شف������ه وليثبت لنا قطعاً بوجود 

أمٌر كن������ا نتوقعه م�شبقاً، مما  ماء فيه، وهو ا

ن�شان في اأن ينطلق  �شيفت������ح المجال اأمام االإ

م�شتقبًل لل�شير على هذا الكوكب، كما فعل 

من قبل رجل الف�شاء ني������ل اأرم�شترونغ في 

حزيران م������ن الع������ام )1969م( حين انطلق 

أبول������و وحط على �شطح  بعربت������ه الف�شائية ا

أ بالم�شي ف������وق اأديمه محققاً  القم������ر ثم بدا

بذلك اأكبر معجزة علمية في القرن الفائت«. 

واللفت للنظر هو اأن من �شاهم في اإطلق 

الروب������وت كريوزتي اإل������ى كوكب المريخ منذ 

ع������ام )2012م( هو مهند�������ض لبناني يدعى 

�ش������ارل عل�شي، من موالي������د عام )1947م( 

و�شط. وكان  بمدين������ة زحلة ف������ي البق������اع االأ

هذا ال�شاب قد در�������ض الفيزياء في جامعة 

غرونوب������ل الفرن�شي������ة وبع������د ح�شوله على 

�شهادة الدكتواره في العلوم الفيزيائية اتجه 

اإل������ى والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة 

مريكية حي������ث انخرط في العمل العلمي  االأ

مريكية »نا�شا«. في وكالة الف�شاء االأ

كذلك �شمم العلماء روبوتات ال�شتخدامها 

في خدمة اأغرا�������ض ع�شكرية لدرجة ت�شمح 

لي( ف������ي اأن يقتحم  للروب������وت )الجن������دي االآ

أو يفك الح�شار  مواق������ع العدو المح�شن������ة، ا

عن كتيبة مطوقة من كل جانب. واإذا اأ�شابته 

طلق������ة معادية ف�شرع������ان م������ا يتلقاها وهو 
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ي�شحك القهقهى، يترنح اأوالً ثم يتابع مهمته 

وكاأن �شيئاً لم يكن. 

مريكية  ويُحكى اأن الوالي������ات المتحدة االأ

ا�شتخدم������ت هذا الروبوت خ������لل حربها في 

العراق ولفترة وجيزة ج������داً للتاأكد من �شحة 

أداء وظيفت������ه القتالي������ة. وفي كت������اب بعنوان  ا

آلفين  مريكي ا »الحرب و�شد الحرب« للكاتب االأ

توفلر، الذي ق������ام بترجمته الم�شير الم�شري 

أب������و غزالة في ع������ام )1994م(  عب������د الحليم ا

يقّدم الكات������ب روؤيته للقرن الحادي والع�شرين 

الذي لن يكون فيه التط������ور متدرجاً كما كان 

ف������ي القرن الع�شرين ب������ل �شي�شهد طفرات في 

االكت�شاف������ات العلمية وال�شناع������ات الع�شكرية 

والت�شلي������ح ونوعي������ة الحروب. وه������ذا الكتاب 

أبو غزالة كل  الذي ين�شح الم�شير عبد الحليم ا

أه، خطير للغاية، اإذ ي�شير  م�شوؤول عربي اأن يقرا

فيه اإلى التق������دم المذهل في الفكر الع�شكري 

أ�شلحة كانت  وفي ال�شناعات الحربية، وابتكار ا

تبدو وكاأنها اأقرب اإلى الخيال العلمي. وبح�شب 

ما اأورد ف������ي كتابه فاإن الح������رب �شوف تتغير 

ول������ن تكون هناك حرب »القت������ل« التي عرفها 

ر�ض  ن�شان منذ بداية وج������وده على هذه االأ االإ

وحتى نهاية القرن الع�شرين بل �شتكون هناك 

»الحرب غير القاتلة« التي ال ت�شيل فيها دماء 

كثي������رة، والتي �شتعتمد على مقاتل جديد لي�ض 

أو الجندي التقليدي بل الروبوت اأي  ال�شابط ا

لي. و�شتك������ون الجيو�ض موؤلفة من  الجندي االآ

عمال  كتائ������ب من الروبوتات التي تقوم بكل االأ

لغام ومن ثم  الخطي������رة مثل: نزع وتفكي������ك االأ

زرعه������ا، وحرا�شة الحدود، ور�ّض مبيدات على 

ر�ض بحيث تعيق عمل الدبابات والطائرات  االأ

ر�ض وال ت�شتطيع  فتعطل محركاتها وتلت�شق باالأ

لية  أ�شكال الجنود االآ الحركة. وهناك �شكل من ا

القادرة على الحركة والقيادة من تلقاء نف�شها. 

اإ�شافة اإلى الطائرات من دون طيار والطائرات 

ذات ال�شبكات الع�شبونية اال�شطناعية. 

ثم تدخل »النملة الذكي������ة«، وهي عبارة 

عن جهاز بحجم النملة الحية فعًل. تتحرك 

بالتوجيه عن بع������د بالريمونت كونترول في 

مح������ركات الطائ������رات والمع������دات الحربية 

ن�شان  وت�ش������در عنه������ا ذبذب������ات ت�شي������ب االإ

�شهال. كذلك �ُشممت  أو االإ أو القيء ا بال�شلل ا

ملب�ض جديدة ت�شم������ح للجندي الب�شري اأن 

يقفز من االرتفاعات العالية، كما يحدث في 

اأفلم ال�شوبرمان و�شتكون معه اأجهزة للروؤية 

الليلي������ة تجعله يرى كل �شيء في الظلم. اإن 

عام )2025م( ق������د ي�شكل منعطفاً مهماً في 

التحول اإل������ى هذه الحروب التي تعتمد على 

لي على نطاق وا�شع في العمليات  الجندي االآ

الع�شكرية. فمع وج������ود روبوتات على �شكل 

ب�شر �شتتفوق هذه الروبوتات على الب�شر في 

نها �شتتمتع بقدرة هائلة على  �شاح المعركة الأ
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ر�ض، وعلى حمل اإمدادات  تتبع ت�شاري�ض االأ

ر�ض من  �شلح������ة والذخيرة وتطهير االأ من االأ

ع باأعمال الحرا�شة، والقتال  لغام واال�شطل االأ

لي  مامية. وهذا الجندي االآ في الخطوط االأ

ي�شتقر على ثلثة قوائم تيلي�شكوبية، ويخرج 

أ�شه م������ن فتحة، م�شتطلعاً المكان المحيط  را

به الكت�شاف قوات العدو وما اأن ي�شعر بوجود 

خ�شم اأمامه حتى تبادر م�شت�شعرات الحرارة 

أ�شلحة في  والحرك������ة المزود بها اإلى تجهيز ا

داخله وم������ن ثم ت�شويبها م������ن خلل فتحة 

اأخرى نحو الهدف المعادي. 

وه������ذا النوع من الروب������وت يعمل ببطارية 

قابل������ة لل�شحن، وعندما تفرغ من �شحنها يتجه 

م������ن تلقاء نف�شه اإلى اأقرب ماأخذ كهرباء حتى 

أنه  يتول������ى �شحن نف�ش������ه بنف�شه. اإ�شاف������ًة اإلى ا

ن�شان وانفعاالت الوجه،  يتفاعل مع �ش������وت االإ

وهي مي������زة ينفرد بها الجن�������ض الب�شري، مما 

يعطيه بامتياز قدراٍت تقنية عالية في خو�ض 

المعارك الحربية، وهو يرتدي درعاً اإلكترونياً، 

أ�شلحة عجيبة لي�شت من باب الخيال  ويحمل ا

أ�شلحة حقيقي������ة، بع�ض من هذه  العلمي ب������ل ا

�شلحة موجود في تر�شانات الدول العظمى.  االأ

خر يو�شك العلماء على اإنتاجه في  والبع�ض االآ

ول من القرن الحادي والع�شرين. الربع االأ

والح������ال نف�ش������ه، بالن�شب������ة للروبوت������ات 

الم�شتخدم������ة في مج������ال الط������ب وال �شيما 

لي المدعو  الجراح������ة حيث يعد الطبي������ب االآ

»دافين�شي« الطبيب الج������راح المتقدم علمياً 

كث������ر انت�شاراً ف������ي م�شافي  ب�شكل كبي������ر واالأ

الدول المتقدمة، وال������ذي يجترح المعجزات 

أكث������ر من )13( �شن������ة، والجدير بالذكر  منذ ا

لي مزود باأربعة  اأن هذا الطبيب الج������راح االآ

اأذرع، ثلثة منها مخ�ش�شة للجراحة والرابع 

للت�شوير، بحيث اإن ال�شورة التي ينقلها هذا 

الذراع للطبي������ب الجراح هي �ش������ورة ثلثية 

بعاد مكبرة، وت�شّهل عليه العثور على الورم،  االأ

ذرع باأق�شى درجة من الحرية،  وتتمتع هذه االأ

ن�ش������ان، يتم اإدخال  وحرك������ة اأف�شل من يد االإ

ذرع اإل������ى جوف العملي������ة الجراحية 
ه������ذه االأ

ف������ي الج�شم الب�شري عن طريق جروح دقيقة 

ج������داً تتراوح بي������ن )4-6( ج������روح مما يمنح 

أي�شاً  أي������ادي اإ�شافية بل ا الطبيب لي�ض فقط ا

حرية اأف�ش������ل في الحركة، وفي الو�شول اإلى 

اأي منطق������ة في داخل الج�ش������م الب�شري كان 

أثن������اء العمليات  من ال�شع������ب الو�شول اإليها ا

الجراحي������ة الكل�شيكية. وعل������ى هذا النحو 

ن ف�شاعداً وداعاً  ن�شتطي������ع اأن نقول م������ن االآ

للعمليات الجراحية التي كانت تقوم على فتح 

ثغرة في البطن من خلل اإحداث �شق طويل 

ووا�شع ف������ي المكان الذي تم������ت فيه العملية 

الجراحي������ة وغالباً ما يكون ه������ذا ال�شق بادياً 

للعي������ان على ال�شطح الخارجي للجلد، والذي 
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أ�شابيع لكي يلتئم مع تركه ندبًة  يتطل������ب عدة ا

أثرها باقياً على الجلد لزمن طويل. يبقى ا

وحقيقة القول اإنه وخلل القرن الفائت 

تقدم الط������ب على �شعيد الجراحة حين بداأ 

العمل الجراحي يتم بو�شاطة المجواف، وهو 

أداة لفح�ض الجزء الداخلي من  عبارة ع������ن ا

ن�ش������ان وفي بع�ض الحاالت معالجة  ج�شم االإ

هذا الجزء الم�شاب بتلف ع�شوي جراحياً. 

طباء على هذا النوع من العمل  وقد اأطلق االأ

الجراحي ت�شمية »الجراحة التنظيرية«. 

ا الي������وم ونحن في العق������د الثاني من  مَّ
أ ا

القرن الواح������د والع�شرين فق������د تم اعتماد 

لي  تقنية جديدة في الجراحة عبر الجراح االآ

)الروبوت دافين�ش������ي( الذي يعمل على اإزالة 

ورام ب�ش������كل دقيق عن طريق توجيه اأيدي  االأ

الجراحي������ن الب�شريين الذي������ن يراقبون بدقة 

ربعة التي  لية االأ ذرع االآ �شدي������دة عمل هذه االأ

يمك������ن ا�شتخدامها في وق������ت واحد، والتي 

يقوم عملها على ا�شتئ�شال الع�شو الم�شاب 

بال�شرط������ان م������ع تمتعها بق������درٍة خارقة على 

التمييز بين الخلية الم�شرطنة وتلك ال�شليمة 

التي تقع اإلى جوارها. ففي هذه الحالة يقوم 

الروبوت بانتزاع الخلية الم�شرطنة والحفاظ 

أو  على الخلية ال�شليمة من دون التعر�ض لها ا

الم�شا�������ض بها وهي عملية جراحية ال تقل�ض 

فقط حجم الج������روح في الج�ش������م الخا�شع 

أي�ش������اً للجّراح اإمكانية  للجراحة، اإنما تتيح ا

الو�شول اإلى اأماكن دقيقة ال ي�شتطيع الو�شول 

اإليها في عملية جراحية عادية. 

ما من �شك اأن هذا التقدم الطبي ي�شكل 

اإنجازاً كبيراً باعتبار اأن العمليات الجراحية 

الكل�شيكية كانت تعتمد في طرائقها اإحداث 

فتحات كبيرة في الج�ش������م مما كان يتطلب 

كبيرة يبذله������ا الجراحون الب�شريون  جهوداً 

ف������ي ترميم الفتحات وف������ي اإنعا�ض المري�ض 

ومتابعة و�شعه ال�شحي الحقاً. وعلى العك�ض 

فاإن الروبوت يتمكن في مثل هذه العمليات 

الرامي������ة اإلى ا�شتئ�ش������ال ورم ما من اإحداث 

�شق������وق جراحية �شغي������رة ودقيقة يمكن من 

خللها الو�ش������ول اإلى الورم واإزالته ب�شرعة، 

مر ال������ذي قد ي�شاعد عل������ى الت�شريع في  االأ

أ�شرع، وعدد  عملية اال�شت�شفاء بحيث تكون ا

أيام المكوث ف������ي الم�شفى تكون اأقل بكثير،  ا

مما يرفع معنويات المري�ض ويخت�شر زمن 

النقاهة في المنزل ويَِع������ُد بنتيجة اأف�شل.. 

ومن������ذ ع������ام )2009م( ت�شتخ������دم ع�شرات 

الم�شافي الفرن�شية ه������ذا الروبوت من اأجل 

أورام الحنجرة اأو معالجة حاالت  ا�شتئ�شال ا

انفت������ال العنق، وم������ن قبل اأطب������اء الجراحة 

البولي������ة من اأج������ل ا�شتئ�ش������ال ورم في غدة 

البرو�شتات، ومن قب������ل اأطباء اله�شمية من 

اأجل اإزالة �شرطان القولون. واأخيراً من قبل 
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اأطب������اء الجراحة القلبية م������ن اأجل ا�شتبدال 

ال�شم������ام التالف في ع�شل������ة القلب. وكانت 

لي  اأول عملي������ة ق������ام بها ه������ذا الج������راح االآ

)دافين�شي( ف������ي فرن�شا تعود اإلى ذلك العام 

نف�شه حين قام في م�شفى »جورج بومبيدو« 

في باري�ض با�شتئ�شال �شرطان الحنجرة عند 

اأح������د المر�شى. ومن المعل������وم اأن الحنجرة 

ه������ي ذلك الع�شو الح�شا�������ض جداً في ج�شم 

ن�شان التي تطلق ال�ش������وت وتنظم عملية  االإ

التنف�ض القائمة على ال�شهيق والزفير. 

لقد كان������ت هذه العملي������ة الجراحية في 

ا�شتئ�ش������ال الحنجرة -�شابق������اً- تقت�شي من 

الجراح الب�شري اأن يقوم بقطع الحنجرة على 

أو ب�شكل تام،  م�شتوى العنق اإما ب�شكل جزئي ا

التي غالباً ما تترك لدى المري�ض م�شاعفات 

أو ي�شاب ببحة  خطيرة كاأن يفقد �شوته كلياً ا

نهاك كلما حاول اأن يتكلم مع  دائمة وي�شعر باالإ

خرين، اإال اأن الو�شع قد تغير مع دافين�شي  االآ

ال������ذي يتعام������ل عملي������اً مع الحنج������رة فقط 

لوحده������ا من دون اأن يلحق اأي اأذى بجوارها، 

أي������ة م�شاعفات تنعك�ض  وال ينج������م عن فعله ا

�شلب������اً على حالة المري�������ض ال�شحية. ف�شًل 

أنه يقلل من فترة البقاء في الم�شفى بعد  عن ا

أيام محدودة،  العمل الجراحي لتبل������غ ب�شعة ا

أيام فقط  ويخت�شر زمن النقاهة لمدة خم�شة ا

أ�شابي������ع كما كان عليه الو�شع  بدالً من ثلثة ا

في ال�شابق. وما اأن تم�شي فترة وجيزة حتى 

ي�شتعيد المري�ض قدرته على الكلم والنطق 

ويعود اإلى حالته الطبيعية. 

وم������ن المعل������وم اأن فرن�شا ت�شه������د �شنوياً 

)5000( حال������ة من �شرطان الحنجرة ناجمة 

عن تلوث البيئة اأو عن اإدمان المري�ض على 

الكحول والتدخين. والح������ال نف�شه بالن�شبة 

ل�شرطان البرو�شتات، هذه الحالة من المر�ض 

أ في �شن الخم�شينات وتظهر بقوة  الت������ي تبدا

ف������ي عمر ال�������65 �شنة. لق������د كان ا�شتئ�شال 

هذه الغ������دة يتم من خ������لل عملية جراحية 

أ�شفل البط������ن اأو تحت منطقة  تجري ف������ي ا

العانة. وبعد ا�شتئ�شالها يتم اإعادة ربط عنق 

المثانة بمجرى البول، ثم تو�شع ق�شطرة في 

المثانة من خ������لل جدار البطن، كما يو�شع 

خراج  خرطوم موؤقت ف������ي الحو�ض وذلك الإ

م������ا قد يتكون من �شوائل في منطقة العملية 

الجراحية التي تتطل������ب اإقامة في الم�شفى 

ق������ل، وفترة نقاهة في  أ�شبوع على االأ لم������دة ا

المنزل ت�شل اإلى �شهرين. 

وغالباً ما توؤثر هذه العملية على التحكم في 

البول وعل������ى الن�شاط الجن�شي للمري�ض طوال 

فت������رة حياته، لكن مع الروب������وت دافين�شي فاإن 

ما يقوم به ه������و اإجراء �شق �شغير فوق منطقة 

البرو�شتات ثم ا�شتئ�شال البرو�شتات الم�شابة 

بال�شرط������ان ب�شكل جذري مع فق������دان دم اأقل 
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أنبوب الق�شطرة لفترة اأقل، اإ�شافًة  وا�شتعم������ال ا

اإلى اخت�شار زمن اال�شت�شفاء وال�شماح للمري�ض 

أية عقابيل قد  في اأن يتعافى ب�شرعة من دون ا

أو ن�شاطه الجن�شي.  تطال جهازه البولي ا

كذل������ك يمك������ن االعتماد عل������ى الروبوت 

دافين�ش������ي في اإزالة �شرط������ان القولون. لقد 

كانت الطريقة المتبعة في ال�شابق هي القيام 

باإجراء �شق جراحي يقوم به الطبيب الجراح 

�شلع اإل������ى ال�ش������رة، اإال اأن دافين�شي  من االأ

وّفر لن������ا كل هذا عن طري������ق اإحداث فتحة 

جراحية �شغي������رة في البطن يمكن ا�شتخراج 

ال������ورم ع������ن طريقها، وهي طريق������ة ال تخلو 

من الفوائد الجم������ة بالن�شبة للمري�ض الذي 

�شرعان م������ا ي�شترد عافيت������ه ويمار�ض حياته 

ب�شكل طبيعي. 

واأي�شاً في اإ�شلح ال�شمام التاجي التالف 

في ع�شل������ة القلب وا�شتبدال������ه ب�شمام جديد 

أن�شجة  ن�شان اأو من ا ا�شطناعي يكون من �شنع االإ

ب�شرية اأو حيوانية. ففي مثل هذه الحالة يمكن 

للروبوت اأن يجري �شقاً �شغيراً في ال�شدر بدالً 

من ال�شق الوا�شع في عظمة ال�شدر الذي يلجاأ 

اإلي������ه الطبيب الب�شري الج������راح من اأجل روؤية 

ن�شجة، ث������م يبدل ال�شمام  وتلّم�������ض القلب واالأ

التالف بال�شمام اال�شطناعي من خلل ال�شق 

ال�شغير، ويخت�شر زمن التخدير واال�شت�شفاء 

والنقاهة معاً. 

كذل������ك ي�شتخ������دم الروب������وت دافن�شي في 

زمننا الحا�شر في اإجراءات طبية اإ�شافية من 

أورام،  بينها: ا�شتئ�شال الرح������م ب�شبب وجود ا

لياف في الرح������م، وا�شتئ�شال  وا�شتئ�ش������ال االأ

جزئي للكلية، وا�شتئ�شال الغدة الدرقية. 

الروب������وت »ارتا�ض« الذي  أي�ش������اً  وهناك ا

ي������زرع ال�شعر م������ن دون جراحة لم������ن يعاني 

ال�شلع، وذلك من خلل زرع العدد اللزم من 

الب�شيلت في ثقوب موجودة في مكان الزرع، 

مع تف������ادي حدوث اأي ندبات م������ن تلك التي 

أثناء الجراح������ة التقليدية، مما يوؤمن  تحدث ا

ع������ودة �شريعة اإلى ممار�ش������ة الحياة الطبيعية 

أكثر.  أو ا أ�شبوع ا أيام قليلة عو�شاً عن ا بعد ا

والجدي������ر بالذك������ر اأن مث������ل ه������ذه العملية 

لي الج������راح تتم في لبنان  بو�شاط������ة الطبيب االآ

تح������ت اإ�شراف الطبيب االخت�شا�شي داني توما 

وفريقه الطبي الذي يدير مرحلة اإجراء العملية 

باأدق تفا�شيلها على �شا�شة الكمبيوتر من خلل 

برمجة دقيقة لزرع ال�شعر من دون جراحة.

طب������اء في العالم على اأن  هذا ويجمع االأ

الروبوت دافن�شي وغيره من الروبوتات الطبية 

�شتكون حا�ش������رة بقوة في غرف������ة العمليات 

الجراحي������ة على المدى المنظ������ور، و�شيقوم 

بت�شغيله������ا اأطباء خبراء مهنيون تلقوا دورات 

تكميلي������ة في مراكز طبية رائ������دة في مجال 

الروب������وت، وهوؤالء يجي������دون كيفية ا�شتعمال 
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لي ب�شكل جيد. حقاً  هذا الطبيب الجراح االآ

اإن مثل ه������ذا التقدم الطب������ي ال ي�شكل ثورة 

تقني������ة فح�شب بل نعمة على المر�شى الذين 

يعانون من اأمرا�ض تدعو اإلى الياأ�ض ال�شديد 

ف������ي الحياة، وه������و ما ينب������ئ بم�شتقبل زاهر 

لية في العالم باأ�شره. للجراحات االآ

هم وهو  وفي الخت������ام، يبقى ال�شوؤال االأ

ن�شان  لي مح������ل االإ ه������ل �شيحل الرج������ل االآ

و�شي�شلب منه عمل������ه م�شتقبًل؟ في الواقع 

اإن كل الدالئ������ل ت�شير اإل������ى اأن هذا الرجل 

ل������ي قد خ�ش�������ض للقيام بمه������ام دقيقة  االآ

وح�شا�ش������ة وخطيرة للغاية قلم������ا ي�شتطيع 

ن�ش������ان القيام بها نتيجة ال�شعوبات التي  االإ

أو المخاطر التي قد تطاله،  تعتر�ض �شبيله ا

بمعن������ى اأن مهام������ه �شتكون رديف������ة لمهام 

ن�شان ولي�شت بديًل عنه.  االإ

لي يهبط على  وهكذا �شاهدنا الرج������ل االآ

ر�������ض، ويعمل في  الكواك������ب البعي������دة ع������ن االأ

ن�شان،  الم�شانع �شمن بيئة ال تتنا�شب وطبيعة االإ

وفي الطب حيث يقوم بعمليات جراحية معقدة 

ن�شان  للغاي������ة على اأع�شاء ي�شعب عل������ى يد االإ

الو�شول اإلى اأماكنها في الج�شم الب�شري، وفي 

الحروب حيث ي�شتخدم للقيام بمهام ع�شكرية 

أم������ن الجن������دي و�شلمته، لكنها  خطيرة على ا

ن�شان  تبقى كلها اأعم������االً تتم تحت رعاي������ة االإ

وباإ�شراف دقيق من������ه. والغر�ض من وراء ذلك 

كله جلب النفع للب�شرية وتاأمين العي�ض الرغيد 

له������ا، نظراً لما يتمتع ب������ه الروبوت من ميزات 

نتاج وتقلي������ل النفقات  وا�شح������ة في زي������ادة االإ

عمال المكررة،  �شابة بالملل من االأ وتجن������ب االإ

ن�شان في بع�ض  وتفادي المخاطر التي تواجه االإ

عمال الدقيقة التي يقوم بها. االأ

- مو�شوعة »الرو�ض الفرن�شية الكبرى«.

- مو�شوعة ويكيبيديا، مقال بعنوان »ما هي ا�شتخدامات الروبوت«، بقلم محمد محمد، تاريخ )2014/9/21م(.

ن�شان  لي بديًل عن االإ - موق������ع القناة التلفزيونية الف�شائية )بي بي �شي(، تقرير بعنوان: »هل �شيكون الرجل االآ

في عمله م�شتقبًل؟«، بقلم: جون ماغواير، تاريخ )2015/9/13م(.

- جريدة »لوموند« الفرن�شية، تاريخ )2012/8/7(.

- جريدة »النهار« اللبنانية، تاريخ )2012/8/21 و2015/10/11م(.

أبو غزالة. آلفين توفلر، ترجمة: الم�شير عبد الحليم ا - كتاب بعنوان: »الحرب و�شد الحرب«، تاأليف: ا

- جريدة »لوريان لوجور« اللبنانية الناطقة بالفرن�شية، تاريخ )2013/2/15م(.

أكتويل« الفرن�شية، مقال: »الروبوت دافين�شي يجترح المعجزات«، تاريخ )2011/11/7م(. - مجلة »قام ا

- جريدة »اأوكتوبر« الم�شرية، تاريخ )2000/1/2م(.

ك�شبري�ض« الفرن�شية، تاريخ )2015/10/1م(. - مجلة »االإ

المراجع
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باحثة ومترجمة. ❁

حياتك... �سعادتك الزوجية رهن عقلك الباطن

هبة اهلل الغالييني
❁

إ يوجد �إ يوجد �إن�سان �سعيد و�آخر حزين؟   لم������اذ�

إ يوجد �إ يوجد �إن�سان فرح وثري و�آخر بائ�س  ولم������اذ�

إ يوجد هن������اك �إ يوجد هن������اك �إن�سان خائف  فقير؟ ولم������اذ�

يمان؟ ولماذ� وقل������ق و�آخر مليء بالثق������ة و�لإ

لن�سان يمتلك منزلن�سان يمتلك منزلً فخماً بينما يوجد  إيوجد �إيوجد �إ

آخ������ر يحيا بالكاد ف������ي حي مزدحم  �إن�سان �

� باهر� باهر�ً إ يحقق �إ يحقق �إن�س������ان نجاحاً فقير؟ ولم������اذ�

السالساًل ذريعاً؟ ولماذ� يوجد  سخر ف�سخر ف� ل �سل �سل �آ سبينما يف�سبينما يف�

ه������رة بينما يوجد سه������رة بينما يوجد سه������رة بينما يوجد  سن�سان مف������وه يحظى بال�سن�سان مف������وه يحظى بال� �إ

سن�سان مغم������ور يعي�سن�سان مغم������ور يعي�س حي������اة عادية؟ ولماذ� �إ

إيوجد �إيوجد �إن�سان عبقري في عمله �أو مهنته بينما 
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إيوجد اإن�سان اآخر يكدح طوال حياته من دون  إيوجد 

يئ������اسيئ������اسيئ������اً ي�ساوي مابذله من  سو يحقق �سو يحقق � أ اأن يفعل ا

جهد ووقت؟

ال سال سال  سن�س������ان من مر�ض ع�سن�س������ان من مر�ض ع� فى سفى سفى اإ سولماذا ي�سولماذا ي�

إف������ى من������ه اإن�سان اآخر؟ ولم������اذا يعاني  إف������ى من������ه  ف������ى من������ه سف������ى من������ه س سوالي�سوالي�

الحين والمتدينين سالحين والمتدينين سالحين والمتدينين  س ال�س ال� ضخا�ضخا�ض خا�سخا�س س�س� العديد من االأ

من عذاب روحي وج�سدي الحد له؟ ولماذا 

الحين، سالحين، سالحين،  س غير ال�س غير ال� ضخا�ضخا�ض خا�سخا�س س�س� يحقق العديد من االأ

غير المتدينين نجاح������اً وازدهاراً ويتمتعون 

ضخ�ضخ�ض بحياة  خ�سخ�س سحة وافرة؟ ولماذا يحظى �سحة وافرة؟ ولماذا يحظى � حة وافرة؟ ولماذا يحظى �سحة وافرة؟ ولماذا يحظى �س سب�سب�

اآخر بها  ضخ�ضخ�ض خ�سخ�س سزوجية �سعيدة واليحظ������ى �سزوجية �سعيدة واليحظ������ى �

مل؟ هل يوجد  ع������ر بالتعا�سة وخيب������ة اسع������ر بالتعا�سة وخيب������ة اسع������ر بالتعا�سة وخيب������ة االأ سوي�سوي�

�سئلة من خالل الم�ساعدة  اإجابة عن تلك االأ

الت������ي يقدمها ل������ك عقلك الواع������ي وعقلك 

الباطن؟

م������ن غير ري������ب توج������د اإجاب������ة لذلك. 

������ف س������ف س������ف اأن الثروات تحي������ط بك من كل  س�ستكت�س�ستكت�

ال عليها فال عليها فاإن كل ما عليك  ل عليها فسل عليها فس سجانب، ولكي تح�سجانب، ولكي تح�

ان تفعله هو ان تفعله هو اأن تجعل عقلك منفتحاً وتالحظ  أ ا

الكنز الكامن بداخلك الذي الينفد. 

في باطنك، يوج������د منجم ت�ستطيع من 

������يء ترغب فيه س������يء ترغب فيه س������يء ترغب فيه  س كل �س كل � ضخالل������ه ا�ستخال�������ضخالل������ه ا�ستخال�������ض

لتحيا حياًة تت�سم بالبهجة والمرح والثراء. 

ضالكثير من النا�ضالكثير من النا�ض يغطون في �سبات عميق، 

يئاسيئاسيئاً ع������ن المعين الذي  سنه������م اليعلم������ون �سنه������م اليعلم������ون � الأ

������ب بداخلهم من ال������ذكاء الالنهائي س������ب بداخلهم من ال������ذكاء الالنهائي س������ب بداخلهم من ال������ذكاء الالنهائي  سالين�سالين�

والمحبة الت������ي التنتهي. ومهما كان ال�شيء 

ال������ذي تبحث عن������ه، فاإن������ك ت�شتطي������ع اأن 

ت�شتخرجه من هذا المنجم. فقطعة �شلب 

ممغنطة يمكن اأن ترف������ع ثقًل يفوق وزنها 

بنحو اثنتي ع�ش������رة مرة. واإذا مانزعت من 

قطعة ال�شلب نف�شها قوة المغناطي�ض تلك، 

فاإنها لن ترفع ري�شة! 

وي�شبه ذلك نوعين من النا�ض: اأحدهما 

يمان  به ق������وة المغناطي�ض، فهو يتمت������ع باالإ

أنه ماولد  والثقة الكاملة ف������ي نف�شه. ويعلم ا

خر لي�ض  ا االآ مَّ
أ اإال لكي ينجح ويحقق الفوز، ا

بداخل������ه قوة المغناطي�������ض الجاذبة. ويملوؤه 

الخوف وال�شكوك. وت�شنح الفر�ض العديدة 

اأمام عينيه، ف������ل ي�شتغلها ويق������ول لنف�شه: 

أفق������د اأموال������ي، �شوف  أف�ش������ل، قد ا »ربم������ا ا

يخدعني النا�ض«. 

�شخا�ض ل������ن يحقق  ه������ذا النوع م������ن االأ

نه اإذا 
نجازات في حيات������ه، الأ الكثي������ر من االإ

كان خائف������اً من الم�شي قدماً، فاإنه بب�شاطة 

�شيبق������ى في مكانه ولن يتق������دم. ويمكنك اأن 

ت�شبح هذا ال�شخ�ض الذي ي�شبه المغناطي�ض 

عظم  في قوته، وهذا عندما تكت�شف ال�شر االأ

لكل الع�شور وت�شعه في حيز التنفيذ. 

القوة المده�شة لعقلك الباطن: ت�شتطيع 

اأن تحق������ق في حياتك المزي������د من ال�شلطة 

والثروة وال�شحة وال�شعادة والهناء من خلل 
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الو�شول اإلى قوة العق������ل الباطن واإخراجها 

من مكمنها. اإنك ل�شت ِبحاجة الكت�شاب هذه 

القوة، فاأنت تمتلكها بالفعل. ولكنك بحاجة 

اإل������ى اأن تتعلم كي������ف ت�شتخدمها، فيجب اأن 

تفهمها لك������ي ت�شتطيع اأن تطبقها في جميع 

جوانب حياتك. ومن خلل اتباعك للتقنيات 

الب�شيط������ة والطرق التي يحويها هذا المقال 

فاإنك ت�شتطي������ع اكت�شاب المعرفة ال�شرورية 

والفهم. و�ش������وف ي�شري في������ك اإلهام يطلقه 

نور روحاني جديد، و�شتتمكن من توليد قوة 

جديدة تمكنك من تحقيق اآمالك وتجعل كل 

اأحلمك حقيقة. 

ن، لك������ي تجعل حياتك  اتخ������ذ قرارك االآ

أكثر نب������ًل من ذي  أكث������ر روع������ة، واأعظ������م وا ا

قبل. تكمن في اأعماق عقلك الباطن حكمٌة 

الحدود لها وقوةٌ مطلق������ٌة ومخزوٌن النهائي 

من كل ماهو �شروري، وكل هذا ينتظر منك 

ن في التعرف  أ االآ اأن تنمي������ه وتظهره. اب������دا

على اإمكانيات عقلك الباطن. و�شوف تنطلق 

مكانيات في العال������م الخارجي. اإذا  هذه االإ

كنت متفتح الذهن وم�شتعداً لتقبل ا�شتيعاب 

ف������كار الجديدة ف������اإنَّ ال������ذكاء اللنهائي  االأ

الكامن داخ������ل عقلك الباط������ن �شوف يكون 

قادراً على ك�شف كل �شيء تحتاج اإلى معرفته 

في كل لحظة من الوقت. ف�شوف ت�شتطيع اأن 

ت�شتوعب اأفكاراً جديدة وخواطَر تمكنك من 

�شن������ع مخترعات جديدة، وتحقَق اكت�شافاٍت 

عمال الفنية. علوة  أو تب������دع في االأ جديدة ا

عل������ى ذلك ف������اإنَّ الذكاء اللمح������دود داخل 

ألواناً  عقلك الباط������ن ي�شتطيع اأن يمنح������ك ا

رائع������ة وجديدة من المعرفة. دع هذا الذكاء 

يك�ش������ف عن نف�ش������ه و�شوف يفت������ح لك هذا 

بداع في حياتك و�شيكون له مكانة  �شبيًل للإ

ومنزلة رفيعة في حياتك. 

وبحكم������ة عقل������ك الباط������ن ت�شتطيع اأن 

تج������د الرفيق المثالي. وكذلك �شريك العمل 

المنا�ش������ب، وبحكمة عقل������ك الباطن �شوف 

م������وال التي تحتاجها والحرية  تتوافر لك االأ

المالي������ة لكي ت�شبح وتفع������ل وتتحرك مثلما 

يتمنى قلبك. 

اإنَّ م������ن حق������ك اأن تكت�شف ه������ذا العالم 

حا�شي�������ض والقوة  الداخل������ي من الفك������ر واالأ

والنور الروحاني والح������ب والجمال ومع اأن 

نَّ قوته جبارة. 
أ ه������ذا العالم غير مرئ������ي اإالَّ ا

ومن داخ������ل عقلك الباطن �شتجد الحل لكل 

نك ت�شتطيع اأن  م�شكلة، و�شبب كل نتيجة. والأ

تخرج القوى الخفية من داخلك، ف�شوف تملك 

بالفع������ل زمام القوة والحكم������ة ال�شروريتين 

من وال�شع������ادة وال�شيادة.  لك������ي ت�شل اإلى االأ

أنا�شاً  ولقد �شاهدت قوة العقل الباطن تنت�شل ا

من حاالت عجز و�شلل، وتجعلهم مرة اأخرى 

أكث������ر ق������وة وحيوية و�شحة وق������د �شاعدتهم  ا
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عقوله������م على التح������رر واالنطلق وجعلتهم 

بال�شع������ادة وال�شح������ة والخواطر  يتمتع������ون 

المبهجة. وهناك قوة �شفاء خارقة تكمن في 

عقل������ك الباطن، ت�شتطي������ع اأن ت�شفي المزاج 

الم�شط������رب والقلب المحط������م. وتلك القوة 

لديها الق������درة على فتح ب������اب �شجن العقل 

وت�شتطي������ع اأن تحررك م������ن عبودية الج�شد 

والمادة.

عقلك الباطن والم�ساكل الزوجية:

فكار؛  اإنَّ عقل������ك يتزوج بالكثير م������ن االأ

راء؛ والمفاهيم  واأنت تتزوج بالمعتقدات، واالآ

والعقائ������د. والنظري������ات، وكل �شيء ترتبط 

ب������ه عقلياً وعاطفياً داخ������ل عقلك؛ فهذا هو 

الزواج وعل������ى الم�شتوى النف�شي فاإن �شريك 

الزواج ه������و فكرتك ومفهوم������ك عن نف�شك 

وتقدي������رك لنف�ش������ك ومخطط������ك المبدئي. 

اإن �شب������ب كل الم�ش������اكل الزوجية هو الجهل 

بوظائف العقل وقدراته. ويمكن حل الخلف 

بي������ن الزوج والزوجة با�شتخدام قانون العقل 

ب�شورة �شحيحة وبال�شلة معاً �شوف ت�شتمر 

علقتهم������ا، فالتاأم������ل في المث������ل المقد�شة 

ودرا�ش������ة قوانين الحياة واالتف������اق المتبادل 

على الهدف الم�شت������رك والخطة الم�شتركة، 

والتمتع بالحرية ال�شخ�شية يحقق االن�شجام 

للزوجي������ن، ويب������ارك الزواج عندم������ا ي�شبح 

الزوج������ان �شخ�شاً واحداً واأف�شل وقت لمنع 

الطلق هو قبل الزواج؛ فلي�ض من الخطاأ اأن 

تحاول الخل�ض من موقف حرج، ولكن لماذا 

تورط نف�شك ف������ي موقف حرج من البداية؟ 

ف�شل اأن نهتم بال��شبب الحقيقي  ألي�ض من االأ ا

�شا�شية من  للم�شاكل الزوجية اأو جذورها االأ

البداي������ة؟ واإل������ى جانب كل م�ش������اكل الرجال 

والن�شاء، هن������اك م�شاكل الطلق واالنف�شال 

والدع������اوى الق�شائي������ة الت������ي النهاي������ة لها 

وكلها ترج������ع اإلى نق�ض المعرف������ة بقوانين 

العلقة المتبادلة بين العقل الواعي والعقل 

الباطن. 

معنى الزواج:

لكي يكون الزواج حقيقياً يجب اأن يقوم 

أ�شا�ض روحي. يجب اأن يكون من القلب  على ا

ن القلب هو راأ�ض الحب. يجب اأن يكون كل  الأ

خر  أمين������اً ومخل�شاً تماماً للطرف االآ طرف ا

خل�������ض والعطف واال�شتقامة هي اأي�شاً  فاالإ

أ�شكال الحب.  من ا

اليك������ون الزواج حقيقي������اً اإذا تزوج رجل 

أة من اأجل اأموالها اأو مركزها االجتماعي  امرا

نَّ ذلك 
أو لرف������ع م�شتواه واإر�شاء غ������روره. الأ ا

مانة والحب  خل�ض واالأ ي�شير اإلى نق�ض االإ

الحقيق������ي، مثل هذا ال������زواج يعتبر اأكذوبة 

وزيفاً ويكون بمثابة م�شرحية هزلية. عندما 
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أريد اأن  أنا ا أنا تعبت من العمل. ا تقول �شيدة: »ا

مان«. فاإن ق�شيتها  أ�شعر باالأ �شتريح وا أتزوج الأ ا

نها الت�شتخدم قوانين عقلها  تكون خا�شرة. الأ

مان يجب  ب�شورة �شحيحة. اإنَّ �شعورها باالأ

اأن يعتمد على معرفتها بالتفاعل بين العقل 

الواعي والعقل الباطن وتطبيقه. 

أة )اأو رجل( لن تخ�شر �شحتها  اإنَّ اأي امرا

�شاليب التي  أو ثروته������ا اإذا قامت بتطبيق االأ ا

ورد ذكرها في هذا المقال فهي ت�شتطيع اأن 

تكوِّن ثروتها بمفردها من دون االعتماد على 

أو اأي �شخ�ض اآخر. اإنَّ  ب ا أو االأ موارد الزوج ا

أة التعتمد على زوجها من اأجل الح�شول  المرا

لهام  أو االإ أو البهجة ا أو ال�شلمة ا على ال�شحة ا

مان اأو  أو االأ أو الثروة ا أو الحب. ا ر�ش������اد ا أو االإ ا

مان  اأي �شيء اآخر في العالم اإن �شعورها باالأ

وراحة الب������ال ينبعان م������ن معرفتها بالقوى 

الكامن������ة بداخلها ومن ا�شتخدامها الم�شتمر 

لقوانين عقلها ب�شكل بنَّاء.

كيف تجذبين الزوج المثالي:

ال �شك اأنك تعلمين اأن اأي �شيء يتم طبعه 

في العقل الباط������ن �شوف يظهر في حياتك 

ن في  الواقعية على �شكل تجارب، ابدئي االآ

طبع ال�شفات والمزاي������ا التي ترغبينها في 

اأي رج������ل داخل عقل������ك الباطن.  وفيمايلي 

طريقة ممتازة لتحقيق هذا الهدف: اجل�شي 

ليًل في مقعد وثير، اغلقي عينيك واجعلي 

ج�ش������دك م�شترخي������اً وكوني هادئ������ة تماماً 

وادخلي في حالة اإيجابية ال�شتقبال اأي �شيء، 

تحدثي اإلى عقلك الباطن وقولي له مايلي: 

ن اأجذب اإلى حياتي رج������ًل اأميناً،  أن������ا االآ »ا

مخل�شاً، وفياً، م�شالماً، و�شعيداً وغنياً هذه 

ن  الخ�شائ�ض التي اأعجب بها قد غا�شت االآ

أُمعن التفكير في  في عقلي الباطن. وبينما ا

تلك ال�شفات فاإنها �شوف ت�شبح جزءاً مني 

أنا اأعلم  و�شتتج�ش������د داخل عقلي الباطن«. »ا

أنا  بوجود قان������ون جاذبية اليمكن مقاومته وا

 الرجل الذي اأرغبه والذي 
َّ
أَجِذُب اإلي �شوف ا

أن������ا اأجذب ما  يطابق اعتق������ادي الباطن، وا

أنا  أ�شع������ر باأنه حقيقي في عقلي الباطن«. »ا ا

أ�شاعده لكي ينعم بال�شلم  أنني �شوف ا اأعلم ا

أنا �شوف  وال�شعادة وهو �شيحب مثلي العليا وا

اأحب مثله العليا. وهو لن يرغب في تغييري 

أي�ش������اً في ذل������ك. و�شوف  أنا ا أرغ������ب ا ول������ن ا

يكون بينن������ا حب متب������ادل و�شننعم بالحرية 

واالحترام« مار�ش������ي هذه الطريقة الخا�شة 

بتخ�شي������ب عقلك الباطن و�ش������وف تنعمين 

باجتذاب الرجل ال������ذي يتمتع بالخ�شائ�ض 

والمزايا التي طبعتها في عقلك. 

ذكاء عقل������ك الباط������ن �شيفتح الطريق 

اأمامك لك������ي تقابلي ال������زوج المثالي، من 

خ������لل القوة الجاذب������ة الم�شتمرة والثابتة 
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لعقل������ك الباط������ن. ولتكن لدي������ك الرغبة 

الحقيقي������ة في بذل اأف�ش������ل ماعندك من 

خل�������ض والتعاون، كوني ممتنة  الحب واالإ

لتل������ك الهب������ة الرائعة وه������ي الحب الذي 

قدمته لعقلك الباطن.

كيف تجذب الزوجة المثالية:

لكي تجذب �شريكة الحياة التي تتمناها، 

ن  أنا االآ ردد العبارات التالي������ة بحزم وثقة: »ا

أة الت������ي تنا�شبني وتتفق   الم������را
َّ
اأج������ذب اإلي

طباعها مع طباعي والرابطة التي �شتجمعنا 

ن اهلل �شيجمعنا و�شيجعلنا  �شتكون روحانية الأ

أ�شتطيع اأن اأمنح هذه  أنني ا أنا اأعلم ا نن�شجم. ا

أة الكثير م������ن الحب وال�شعادة والبهجة  المرا

أوؤمن باأنني �شاأملأ حياة  أ�شعر وا وال�شلم اإنني ا

ن اأطلب  أنا االآ أة واأجعلها رائع������ة. ا هذه المرا

أة بال�شفات التالية: اأن  اأن تتمتع تلك الم������را

تكون متدينة ومخل�شة وم�شتقيمة و�شادقة. 

�شوف تكون وديعة وم�شالمة ومريحة، و�شوف 

ننج������ذب اإلى بع�شنا البع�������ض ولن ي�شتطيع 

خر. ولن يدخل اأي  اأحدنا مقاومة جاذبية االآ

�ش������يء �شوى الحب والحقيق������ة والجمال اإلى 

أتقبل �شريك������ة حياتي المثالية  أن������ا ا حياتي. ا

ن«. وبينم������ا تفك������ر به������دوء وباهتمام في  االآ

الخ�شائ�ض التي ترغبها في �شريكة حياتك، 

فاأنت تبني لذلك مرادفاً في عقلك ثم تقوم 

التيارات العميقة في عقلك الباطن بجمعها 

معاً بم�شيئة اهلل.

لداعي للوقوع في الخطاأ للمرة الثالثة:

أة تعمل ف������ي من�شب  ذك������رت ل������ي ام������را

أنها تزوج������ت ثلثة رجال.  مديرة موؤخ������راً ا

وكانوا جميعاً �شلبيين وخا�شعين لها وكانوا 

يعتمدون عليها ف������ي اتخاذ القرار والتحكم 

ف������ي كل �شيء واأخ������ذت ت�ش������األ نف�شها هذا 

ال�ش������وؤال: »لم������اذا اأج������ذب ه������ذا النوع من 

ا اإذا كانت تعلم قبل اأن  الرجال؟« �شاألتها عمَّ

تتزوج للمرة الثانية اأن هذا الزوج كان ن�شخة 

ول. اأجابتني  �شل م������ن زوجه������ا االأ طب������ق االأ

قائل������ة: »بالطبع ال فلو كن������ت اأعلم ذلك لما 

مر نف�ش������ه ينطبق على زوجي  تزوجت������ه، واالأ

أة لم تكن في  الثال������ث«. اإنَّ م�شكلة هذه المرا

الرج������ال الذين تزوجتهم، واإنما كانت نتاجاً 

ل�شخ�شيته������ا وتركيبة فكره������ا. فقد كانت 

�شخ�شيته������ا حازمة تت�ش������م برغبة قوية في 

ال�شيط������رة على كل موقف كان يقابلها. فمن 

جه������ة كانت ترغب ف������ي زوج �شلبي وخا�شع 

يجعلها تمار�ض دور ال�شيطرة وتكون لها اليد 

العليا. وف������ي الوقت ذاته، كانت لديها رغبة 

عميق������ة للرتباط برجل يك������ون نداً لها. اإنَّ 

ال�شورة المطبوعة في عقلها الباطن جذبت 

اإليها الرجل الذي رغبت������ه ظاهرياً، ولكنها 
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أنه اليوافق رغبتها  عندما قابلته اكت�شف������ت ا

الحقيقي������ة واحتياجاته������ا، وكان عليه������ا اأن 

تك�ش������ر هذا النمط من خلل تبني الطريقة 

ال�شحيحة للدعاء وال�شلة. 

كيف تخل�ست من النمط ال�سلبي؟:

تعلمت ه������ذه ال�شيدة حقيق������ة ب�شيطة 

أن������ك ت�شتطيع  وه������ي اأنك عندم������ا توؤمن با

الح�شول على �شريك حياتك المثالي، فما 

توؤم������ن به �شوف يحل بك. وقد ا�شتخدمت 

أة الدعاء التال������ي لك�شر النمط  ه������ذه المرا

أنا اأطبع  ال�شلبي وج������ذب الزوج المثالي: »ا

في عقلي �شورة الرج������ل الذي اأرغبه من 

أريده قوي������اً ومحباً لي ورجًل  اأعماق������ي، وا

أمين������اً ومخل�شاً  بمعن������ى الكلمة وناجحاً وا

وموؤمناً. يجد الحب وال�شعادة معي. واأحب 

أنا  أنه يريدني وا أتبعه وهو يقودني اأعلم ا اأن ا

أنني �شادقة واأمينة. لدي الكثير  أري������ده، وا ا

من الهبات الرائعة الت������ي �شاأمنحه اإياها. 

هذه الهبات ه������ي النية الح�شن������ة، القلب 

�شياء  ال�شعيد وال�شحة. وه������و يمنحني االأ

نف�شها. اإنها علقة متبادلة، اأخذ وعطاء. 

أي������ن يوج������د ه������ذا الرجل،  اإنَّ اهلل يعل������م ا

عمق لعقلي الباطن �شتجمعنا  والحكمة االأ

معاً بطريقتها الخا�ش������ة. و�شنتعرف على 

بع�شنا البع�ض في الحال. 

لقد �شلمت رغبت������ي هذه لعقلي الباطن 

أ�شك������ر اهلل على  أنا ا ال������ذي �شي�شاعدن������ي وا

أة  ا�شتجابت������ه لدعائي«. اأخذت ه������ذه المرا

تردد هذا الدعاء بتلك الطريقة كل يوم فور 

ا�شتيقاظه������ا وقبل خلودها للن������وم مبا�شرة، 

وقد كانت تردد تل������ك العبارات بثقة وحزم 

وه������ي تعلم اأن ما تفكر فيه بعقلها وتثق في 

ح�شولها عليه �شوف يهبها اهلل اإياه.

ا�ستجابة دعائها:

أة قد  مرت ب�شعة �شهور وكانت هذه المرا

تعرفت على عدد من الرجال الذين حاولوا 

االرتب������اط بها ولكن لم توج������د في اأحدهم 

ال�شفات التي تبحث عنها. وبداأت ت�شك في 

اإمكاني������ة مقابلتها للرجل المنا�شب ووجدت 

نف�شه������ا ق������د بداأت ف������ي ال�ش������ك والتذبذب 

والتردد، وعن������د هذه النقطة ب������داأت تذكر 

مر يتم في  نَّ اهلل �شيجعل هذا االأ
نف�شها ب������اأ

حينه وبتدابيره الخا�شة. لذا لم يكن هناك 

وراق  داع للقل������ق. وعندما ا�شتلم������ت اآخر االأ

الخا�شة باإجراءات طلقها غمرها اإح�شا�ض 

طاغ بالحرية والراحة الذهنية. 

بعد ذلك بفترة ق�شيرة ذهبت للعمل في 

وظيفة جدي������دة كمديرة مركز طبي كبير. 

واأول ي������وم لها في تل������ك الوظيفة �شادف 

طباء الذي كان م�شافراً في  و�شول اأحد االأ
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جراء  موؤتم������ر خارج البلد عندم������ا اأتت الإ

مقابل������ة للح�شول على تلك الوظيفة. وقد 

اأتى هو في ذلك اليوم اإلى مكتبها ليعرفها 

بنف�شه وف������ي اللحظة التي دخل فيها هذا 

أنه رجل  الطبيب مكتبها اأدركت على الفور ا

خر قد  أنه هو االآ اأحلمها، وم������ن الوا�شح ا

راأى فيها الزوج������ة التي يتمناها. وبالفعل 

تق������دم لخطبتها قبل مرور �شهر من تعرفه 

عليها وقد تزوجها بع������د ذلك وعا�شا معاً 

ف������ي �شعادة. فلم يكن هذا الطبيب �شعيفاً 

وال�شلبي������اً مثل اأزواجه������ا ال�شابقين، واإنما 

كان قوي������اً وواثقاً م������ن نف�شه وحازماً وكان 

محترم������اً وناجحاً في مج������ال عمله وكان 

أيام الدرا�ش������ة الجامعية كما كان  ريا�شياً ا

رجًل متديناً جداً. 

أة على رجل  لق������د ح�شلت تل������ك الم������را

نه������ا اآمنت بذلك في عقلها حتى  اأحلمها الأ

ت�شبعت بتل������ك الفكرة. بعبارة اأخرى، يمكننا 

اأن نق������ول اإنها توحدت عقلي������اً وعاطفياً مع 

تلك الفكرة حتى اأ�شبحت جزءاً منها.

هل تح�سل على الطالق:

الطلق م�شكلة فردية، اليمكن تعميمها 

واليمكن اإيجاد حل ع������ام يفيد كل �شخ�ض. 

ف�ش������ل عدم  ف������ي بع�������ض الح������االت كان االأ

الزواج اأ�شًل حتى اليقع الطلق. وفي بع�ض 

الح������االت اليك������ون الطلق حًل ق������د يكون 

هن������اك الطلق في �شال������ح �شخ�ض واليكون 

أة  في م�شلح������ة �شخ�ض اآخر. وقد تكون امرا

أكث������ر �شدق������اً ونبًل م������ن مثيلتها  مطلّق������ة ا

المتزوجات اللتي يع�شن كذبة. 

عل������ى �شبيل المث������ال: جاءت ل������ي �شيدة 

ت�شت�شيرني كان زوجها ي�شربها وي�شرق منها 

لكي ينفق اأموالها عل������ى اإدمان المخدرات، 

وق������د تربت تلك ال�شيدة عل������ى االعتقاد باأن 

بد  الزواج �شيء مقد�ض ويج������ب اأن يدوم للأ

واأن الطلق �شيء غير اأخلقي. وقد �شرحت 

أ�شا�شه  لها اأن الزواج الحقيقي يجب اأن يكون ا

القل������ب، فاإذا اندمج قلب������ان وان�شجما بحب 

أ�شا�شاً للزواج المثالي.  و�شدق فاإن هذا يعد ا

�شا�شية للقلب. بعد  فالحب هو الوظيف������ة االأ

أة ما�شرحته لها اأدركت  ما �شمع������ت تلك المرا

مايج������ب عليها فعله. فقد علمت من اأعماق 

أنه لي�ض هناك قانون مقد�ض يجبرها  قلبها ا

هانة  عل������ى احتم������ال التعر�ض لل�ش������رب واالإ

أنها ارتبطت بعقد زواجها  ذالل لمج������رد ا واالإ

مع رجل بمثل هذا النوع. فاإن كنت في �شك 

مما تفعله اطلب الن�ش������ح والم�شورة، واعلم 

أن������ك �شتجد حًل على الدوام، واتبع مايمليه  ا

عليه قلبك وعقلك، فهما يحدثانك ولكن في 

�شمت. 
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الرغبة في الطالق:

تحدثت موؤخراً اإلى �شاب و�شابة كانا قد 

تزوجا منذ �شهور قليلة ولكنهما كانا يرغبان 

في الط������لق. وقد اكت�شف������ت اأن الزوج كان 

لدي������ه خوف دائم من اأن تتركه زوجته. توقع 

أنه������ا لن تكون مخل�شة  اأن ترف�ش������ه واعتقد ا

فكار طاردته وتملكت منه. كانت  له. هذه االأ

تملأ   عقله اأفكار ال�شك واالنف�شال. �شعرت 

زوجته باأنها غير من�شجمة معه ولكن كان هذا 

ح�شا�شه. اإنَّ اأفكار االنف�شال  مجرد رد فعل الإ

التي غمرت عقله الباطن قامت بجلب حالة 

اأو فعل يتفق مع النمط الذهني الذي يمثلها، 

أو ال�شبب  وهناك قانون للفع������ل ورد الفعل، ا

والنتيج������ة، والفك������رة هي الفع������ل وا�شتجابة 

العقل الباطن ه������ي رد الفعل. تركت زوجته 

المن������زل وطلبت الطلق. وهو ماكان يخ�شاه 

أنها �شتفعله. ويخافه ويعتقد بداخله ا

الطالق يبداأ في العقل:

يحدث الطلق اأوالً في العقل، وتاأتي بعد 

ج������راءات القانونية. فهذان الزوجان  ذلك االإ

كان يملوؤهم������ا اال�شتياء. والخ������وف وال�شك 

والغ�ش������ب. ه������ذه االتجاهات تجه������د كيان 

ن�شان وت�شتهلك������ه. لقد عرفا اأن الكراهية  االإ

أا يدركان  ������د، وبدا تفرق والحب يجمع ويوحِّ

ماكانا يفعلنه بعقليهما. لم يعرف اأي منهما 

قانون الفعل العقلي، وكانا ي�شيئان ا�شتخدام 

عقليهم������ا ويجلب������ان لنف�شيهم������ا الفو�ش������ى 

والبوؤ�������ض. وبناء على اقتراح������ي، عاد هذان 

الزوج������ان لبع�شهما البع�������ض وقاما بتجربة 

أا ي�شع������ان لبع�شهما  العلج بال�ش������لة. وبدا

البع�ض الحب وال�شلم والنية الطيبة، وجرب 

كل منهم������ا اأن يبث ال�شكينة والحب وال�شلم 

وال�شح������ة ل�شريكه واأخذا يتلوان معاً الدعاء 

كل ليل������ة قبل الن������وم. وكنتيجة لذلك الجهد 

�شع������اد بع�شهما  الذي قاما ب������ه باإخل�ض الإ

يجابية في  فكار االإ البع�������ض، وب�شبب طبع االأ

عقلهما الباطن اأ�شبح زواجهما يزدهر وغدا 

أكثر ا�شتقراراً يوماً بعد يوم. ا

الزوجة المتذمرة:

حيان يك������ون �شبب تذمر  كثي������راً م������ن االأ

الزوج������ة هو عدم اهتم������ام ال������زوج بها، اإن 

رغبتها الم�شروعة في الح�شول على الحب 

والعواطف تدفعه������ا للت�شرف بطريقة تنفر 

منه������ا زوجها. اهت������م بزوجت������ك واأظهر لها 

تقديرك، وامت������دح �شفاتها الح�شنة. وهناك 

نوع اآخر من التذمر يعك�ض رغبة الزوجة في 

دفع �شريكها للت�شرف باأ�شلوب معين. يجب 

على الزوجة وال������زوج اأن يكفا عن م�شاك�شة 

بع�شهم������ا البع�ض وعن البح������ث عن اأ�شغر 

خط������اء لكليهم������ا. يجب على  الهف������وات واالأ
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خر ويمتدح  كل منهما اأن يهت������م بالطرف االآ

ال�شفات البناءة والجميلة فيه.

الزوج الحانق:

أ الرجل في ال�شعور بالحنق تجاه  اإذا ب������دا

أ�شياء  أ يحمل ال�شغائ������ن ب�شبب ا زوجت������ه وبدا

أو فعلته������ا واإذا كان الرج������ل ي�شعر  قالته������ا ا

باال�شتي������اء تجاه زوجته ويملوؤه �شعوٌر ِبالعداء 

تجاهها، فاإنه يكون غي������ر مخل�ض لزوجته. 

أنواع الخيانة يتمثل في ت�شليم العقل  واأح������د ا

والفكر لكل ماهو هدام و�شلبي. فعندما يكون 

الرج������ل م�شتاًء من زوجت������ه ويحمل تجاهها 

الكثي������ر من م�شاعر البغ�������ض والكراهية من 

دون اأن يظهر لها ذلك فاإن هذا يعد نوعاً من 

خل�ض، وهو يخون وعود  الخيان������ة وعدم االإ

ال������زواج التي تلزمه بح������ب ورعاية واحترام 

زوجته طوال حياتهما معاً. 

اإنَّ مثل هذا الرجل الذي يمتلىء بالبغ�ض 

والكراهي������ة والمرارة تج������اه زوجته يجب اأن 

يكبح غ�شبه ويتوق������ف عن اإبداء ملحظاته 

اللذع������ة ويق������وم بالمزيد م������ن الجهد لكي 

يكون طيباً وجذاباً ومراعياً لم�شاعر زوجته. 

وعلي������ه اأن يحيد عن خلفات������ه هو وزوجته 

بلباق������ة. ومن خلل الم������دح وبذل المجهود 

الذهن������ي، �ش������وف يتمكن م������ن التخل�ض من 

النفور والعداوة. وعندما يجعل عقله الباطن 

أنه  يت�شبع باأفكار ال�شلم والحب �شوف يجد ا

�شي�شب������ح على وفاق م������ع زوجته وكذلك كل 

ذلك 
ُّ
�شخا�ض المحيطين به. و�شيقوده كل  االأ

اإلى حاٍل من االن�شج������ام وفي النهاية �شوف 

يجد طريقه اإلى ال�شلم وال�شكينة.

الخطاأ الكبير:

الخط������اأ الكبير ه������و مناق�ش������ة م�شاكلك 

أو اأقاربك. افتر�ض  الزوجي������ة مع جيران������ك ا

مث������ًل اأن زوجة تق������ول لجارته������ا اإن زوجها 

أم������وال ويعاملها بق�شوة ودائماً  اليمنحها اأي ا

يعتدي عليها. ه������ذه الزوجة تقلل من قيمة 

ق������ارب. وبذلك  زوجه������ا اأمام الجي������ران واالأ

اليبدو اأمامه������م الزوج المثالي اإ�شافة لذلك 

عندم������ا تقوم ه������ي بمناق�شة عي������وب زوجها 

والتفكي������ر بها كثيراً فاإنه������ا بذلك تخلق في 

نف�شها ح������االت �شلبي������ة، ومن ال������ذي ي�شعر 

بتل������ك الح������االت؟ بالطبع هي، فم������ا تفكر 

قرباء  وت�شعر به يتج�شد ف������ي حياتك. اإنَّ االأ

دائماً يعطونك الن�شيحة الخاطئة، و�شتكون 

نه اليتم تقديمها ب�شكل  متحيزة ومتحاملة الأ

محايد وغير �شخ�شي واأي ن�شيحة تتلقينها 

وال تتفق م������ع القاعدة الذهنية الكونية التي 

ذكرته������ا �شابقاً فاإنها �شتك������ون دون �شك بل 

أن������ه اليوجد اثنان من الب�شر  فائدة. تذكري ا

يعي�شان تحت �شقف واحد من دون خلفات 
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توت������ر، التظه������ري  وفت������رات  وم�شادم������ات 

أب������داً الجانب ال�شيئ م������ن حياتك الزوجية  ا

�شدقائك. احتفظ������ي بخلفاتك لنف�شك،  الأ

وابتعدي عن النقد واإدانة �شريك حياتك.

لتجعل �سريك الحياة ن�سخة منك:

اليج������ب على اأي زوج اأو زوجة اأن يحاول 

تغيي������ر �شري������ك حياته لي�شب������ح ن�شخة منه. 

اإنَّ محاول������ة تغيير �شريك الحي������اة تعد اأمراً 

مهني������اً وت�شريحاً بع������دم جدارته وانحطاط 

قيمت������ه. اإنَّ تلك المح������اوالت دائماً ماتت�شم 

بالحماق������ة غالباً ماتوؤدي اإلى تدمير الزواج. 

فمحاولة تغيير �شخ�ض ما توؤدي اإلى تدمير 

ح�شا�ض  كبريائه وتقديره لذاته وتبعث فيه االإ

بالتناق�������ض وال�شخط الذي يوؤدي اإلى تدمير 

رابطة الزواج. اإنَّ التعديلت مطلوبة بالطبع، 

فلي�ض هن������اك �شخ�ض كام������ل. وهذا ينطبق 

أي�شاً ولكن������ك اإذا اأمعنت  عل������ى المتزوجين ا

التفكير وقمت بدرا�شة �شخ�شيتك و�شلوكك 

عن كثب، ف�ش������وف تجد مايكفي من العيوب 

والنقائ�ض التي �شتبقيك م�شغوالً في التفكير 

بها ط������وال حياتك. فاإذا اأ�شررت على تغيير 

�شريك حياتك فلن نجني �شيئاً �شوى الطلق 

والتجول في �شاحات المحاكم. فاإنك بذلك 

تبحث عن البوؤ�ض وال�شقاء. عليك اأن تدرك 

اأنك اليجب اأن تغير اأحداً �شوى نف�شك.

قم بال�سالة مع �سريك حياتك:

ول����ى: التجع������ل الخلف������ات  الخط����وة الأ

والنزاعات تتراكم والتحمل ال�شغائن من يوم 

خر  اإلى اآخر. احر�شا على اأن يغفر كلكما للآ

اأي خطاأ قام به اأحدكما قبل اأن تناما كل ليلة. 

وعندما ت�شتيقظان في ال�شباح اعلما اأن اهلل 

ير�شدكم������ا ويوجهكما في كل خطاكما. اغمر 

�شريك حياتك وكل اأفراد عائلتك والعالم كله 

بم�شاعر الحب وال�شلم واالن�شجام. 

الخط���وة الثاني���ة: ا�شك������ر اهلل قب������ل اأن 

تتناول اإفطارك واحمده على الطعام والوفر 

وكل النعم التي منحك اإياها. ال تتحدث عن 

الخلفات والنزاعات والم�شكلت على مائدة 

أ�شرتك  أو اأي وقت اآخر تجتمع فيه وا فطار ا االإ

ر  أنا اأقدِّ لتناول الطعام، قل ل�شريك حياتك: »ا

أنا �شوف اأغمرك بحبي  ماتفعل������ه من اأجلي وا

وحناني ورعايتي طوال اليوم«. 

الخطوة الثالث���ة: يجب اأن ي�شلي الزوج 

والزوجة معاً قبل النوم. واليجب اأن يعتبر اأي 

الطرفين اأن وجود رفيقه بجانبه اأمر م�شلم 

به. اأظهر حبك وتقدي������رك ل�شريك حياتك، 

ا�شتبدل النق������د والتذمر بالح������ب والتقدير 

أ�شا�������ض اأي زواج �شعيد  والني������ة الح�شنة. اإنَّ ا

هو اإر�شاء قواعد الح������ب وال�شلم والجمال 

والثقة  المتب������ادل  واالحت������رام  واالن�شج������ام 

يمان باهلل. واالإ
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راجع اأفعالك:

1- الجه������ل بالقوانين العقل�ية والروحية 

هو �شب�ب كل التعا�شة الزوجية وبال�شلة معاً 

ت�شتمران معاً.

2- اأف�شل وقت لتجنب الطلق هو قبل 

الزواج واإذا تعلمت الدعاء بال�شكل ال�شحيح 

�شوف تجذب اإليك �شريك الحياة.

أة يربط  3- الزواج هو اتحاد رجل وامرا

الحب بينهم������ا ويخفق قلباهما كقلب واحد، 

مام وفي  ويتح������ركان في طريق واحد اإلى االأ

اتجاه اهلل.

4- اإنَّ ال������زواج الي�شمن ال�شعادة. النا�ض 

يجدون ال�شع������ادة باللجوء اإلى اهلل واإلى قيم 

الحياة الزوجي������ة. ثم بعد ذلك ي�شهم الرجل 

أة في اإ�شعاد بع�شهما البع�ض. والمرا

5- ت�شتطيع اأن تجذب اإليك �شريك الحياة 

المنا�ش������ب باإمعان التفكي������ر في الخ�شائ�ض 

التي تريدها فيه ثم يقوم العقل الباطن باأمر 

من اهلل بجمعكما معاً.

6- يج������ب اأن تتح�لى اأنت اأوالً بال�شف�ات 

مانة  الت������ي تريدها في �شريك الحياة مثل االأ

خل�ض والحب. واالإ

خط������اء في ال������زواج،  7- التك������رر االأ

أن������ك �شترتب������ط ب�شريك  عندم������ا توؤمن با

الحي������اة الذي تتمناه ف�ش������وف يتحقق لك 

هذا بالفعل. وعندم������ا توؤمن ب�شيء فاأنت 

تتقبل������ه كحقيقة، فاقب������ل �شريك حياتك 

ن. المثالي بعقلك االآ

8- التكن في حيرة من اأمرك ب�شاأن كيفية 

أو لقائه. ثق في  التعرف على �شريك الحياة ا

ق������درة اهلل وحكمته وفي قوة عقلك الباطن، 

فلي�ض هناك ماعليك اأن تفعله �شوى ذلك.

9- الط������لق يحدث ف������ي العقل عندما 

تمتل������ئ بال�شغائ������ن والتذمر والني������ة ال�شيئة 

تجاه �شري������ك الحياة. التزم بوع������ود الزواج 

خر اإلى  من رعاية وحب واحترام الطرف االآ

نهاية عمركما معاً.

10- توق������ف ع������ن زرع م�شاع������ر الخوف 

خ������ر. ازرع م�شاعر الح������ب وال�شلم  لدى االآ

واالن�شجام والنية الح�شنة وبذلك ينمو الزواج 

وي�شبح اأكثر جماالً وروعة على مر ال�شنين.

11- تبادل الحب وال�شلم والنية الح�شنة 

مع �شريك حيات������ك. هذه الترددات يلتقطها 

العقل الباطن، وتوؤدي اإل������ى الثقة المتبادلة 

والحب واالحترام.

12- �شريك الحياة المتذمر يبحث عادة 

ع������ن االهتمام والتقدي������ر، وي�شعى اإلى تلقي 

الحب والمدح. امدح �شفات �شريك حياتك 

الح�شنة واظهر له حبك وتقديرك.

13- الزوج������ان المتحاب������ان اليفع������لن 

أو ال�شلوك اأو  �شيئ������اً بل حب �شواء بالكلمات ا

فعال. فعال، الحب يعرف بتاأثيره على االأ االأ
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14- ف������ي الم�شكلت الزوجي������ة ا�شت�شر 

دائماً الخب������راء. اأنت التذه������ب اإلى النجار 

لخل������ع �شر�شك، واليج������ب مناق�شة الم�شاكل 

قارب. اذهب  أو االأ �شدق������اء ا الزوجية مع االأ

للخبراء لل�شت�شارة والن�شيحة.

15- حاول اأال تعدل �شريك حياتك، فتلك 

المحاوالت لي�ش������ت ذات فائدة وتميل لجرح 

الكبرياء وتقدي������ر الذات لدى �شريك الحياة 

أنها تت�شبب في زرع روح اال�شتياء  علوة على ا

التي قد تدمر الحي������اة الزوجية. توقف عن 

محاولة جعل �شريك حياتك ن�شخة منك.

16- قم بال�شلة مع �شريك حياتك لكي 

بد. ال�شلة ال�شحيحة تحل  تظل معاً اإلى االأ

الم�ش������اكل. تخيل زوجتك ذهني������اً كما تريد: 

�شعيدة مبتهجة وتتمت������ع بال�شحة والجمال. 

تخيل������ي زوجك كم������ا تريدين: قوي������اً ومحباً 

ومتزن������اً عاطفياً. حافظا عل������ى تلك ال�شور 

الذهنية لكي تنعما بالزواج الذي كتب لكما 

في ال�شماء والذي يملوؤه االن�شجام وال�شلم.

في كل ليل������ة من حياتكم������ا. �شليا معاً: 

و�ش������وف تبقي������ان مع������اً. التحمل اإل������ى الغد 

م�شاحنات واإحباطات الي������وم. احر�شا على 

أي������ة كلمات  اأن تغف������را لبع�شكم������ا البع�ض ا

حادة تلفظتما به������ا. وذلك قبل اأن تاأويا اإلى 

فرا�شكما. وف������ي اللحظة الت������ي ت�شتيقظان 

فيها في ال�شباح توجها بالدعاء اإلى العناية 

لهية لك������ي تر�شدكما في طريق حياتكما.  االإ

تمني������ا للعال������م المحبة وال�ش������لم والتوازن. 

وتذكرا محبة اهلل، قائلين: »الحمد هلل على 

كل نعم هذا اليوم وبركاته«.

1- العقل: تنظيمه واإدارته، هاني عبد الرحمن مكروم، القاهرة، مكتبة وهبة، 1997م.

2- العقل الباطن: نبع الطاقة التي الحدود لها، اإرهاردف فريتاج، 2009م.

3- قوة خارقة كامنة في اأعماقك: كيف تجعل عقلك الباطن يعمل المعجزات بتوجيهك، اأحمد توفيق حجازي،� 

عمان، دار كنوز المعرفة، 2007م.

4- العقل الباطن ي�شتطيع كل �شيء، جون كيهو: ترجمة عمار المير اأحمد، دم�شق، �شورية، دار علء الدين، 2011م.

5-العقل الباطني، جون كيهو: ترجمة م�شطفى دليلة، اللذقية، دار الحوار، 2001م.

6-العقل المتفتح، عبد الكريم بكار، حم�ض، �شورية، 2009م.
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�ساعر ومرتجم �سوري. ❁

ن�شيد املركب الغريق

راتب �سكر

❁

ٌ هو مركٌب هو مركٌب!

حارْت �صروُف الدهر

ير رحلتهصير رحلتهصير رحلتِه صفي تف�صفي تف�

فةصفةصفٍة ص من مكا�ص من مكا� اطصاطصاٍط ص على ب�ص على ب� َفناَمفناَم

احات مهللةصاحات مهللةصاحات مهللٍة صب�صب�

ِراع قلوعِهراع قلوعِه. راع قلوعهصراع قلوعهص ص لها �ص لها � يمّد

ٌهو مركٌبهو مركٌب

ه عوا�صف دهره عوا�صف دهِرِه رتصرتصرْت صك�صك�

ِ�صاري مباهجِه�صاري مباهجِه

ريرصريرصريِر البحر صغفى في �صغفى في � افافاأ

هادتهادتُُه ادتصادتص ص و�ص و� ُياطُرهُ ُياطُرهياطرهُياطر

ُ رياُح رياُح الموج ْوما حملْتوما حملْت

من اأخبار غيبتِه

بداع الإ
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ها تالللها تالللُها تالُل الروح لترتلترّت

بع�ض دموعه...

ِ ليالي �صمِته ليالي �صمته ليالي �صمِتِه ْطالْتطالْت

ّفي غّيهافي غيهافي غّيها

هاوتهاوِتها وتصوتص ص بق�ص بق� دوعدوَعَدْت

اطصاطصاَط هجوعِه ص ب�ص ب� قةممزقةممّزقًة

يدصيدصيَد كتابِه ص ن�ص ن� ْت المالمالأ

ى  صى  صى   ص�ص� �صوُر الأ

ه على تالل غيابه على تالل غياِبِه ارعاتصارعاتصارعاُت صوال�صوال�

هراعهراِعِه راعصراعص صار �صار � ار �صار �ص صام انك�صام انك� ام انك�يام انك�ّي أ بن صبن صبن ا صيح�صيح�

بابهصبابهصبابِه صو�صو�

التصالتصالٍت نائحات صمتو�صمتو�

ينتظرَن على الرمال عالمًة

َهاَبهاَب نور من بريد �صحابِه هابصهابص صو�صو�

نهنِهّن هرهِر ر دهر دْه نجنْجَن �صخرةَ جرجَر ردحردْح

ارةصارةصارٍة برجوعه! ص�ص� اإ َ لمَع لمَع يَن
أ را

هو حالم بجزيرة

رتصرتصرْت عوا�صُف حزنها صك�صك�

رتهاصرتهاصرتها ص خ�ص خ� اأغ�صاَن

ور غيابهاصور غيابهاصور غيابها ص �ص � ْفتاهْتفتاهْت خلَف

وغيابِه

واد الليلصواد الليلصواد الليل صربلها �صربلها � ربلها �صربلها �ص صمدن ي�صمدن ي�

راتصراتصرات صبالح�صبالح�

ر بالمخاوف صر بالمخاوف صر بالمخاوف  صيك�صيك�

رق�صة الكلمات في اأحالمها...

هي ليلٌة

عبثْت عوادي دهرها بنحيبها

ونحيبِه

أّنْت بها القدماِن مثقلتيِن  ا

من زرد ثقيل 

في حديد قيودها 

تخفي رطانته 

ف�شاحة قولها وكلمها

غّطْت رمال ال�شمت

خطوتها 

ولفتَة �شحِرها وفتونها

بظلل رق�ض �شموِعِه

�شجاُر  فتعّرِت االأ

من �شكرات رق�شتها

وما اأوحى به الخلخال من  فتٍن 

�شرار  وما باحْت به االأ

خافيًة وظاهرًة بكحل عيونها 

ون�شيدها

لبيا�ض زهر اللوز 

مبتهجا ب�شّر غيابه

ورجوعه

من لي ب�شندوق؟

اأخبئ في زوايا �شمتِه

أّيامها حزني على ا

فا�ض الكتاب بما تخّفى 

تحت �شطر �شطوعه...

أنا لوعٌة مجنونٌة  ا

في مركٍب ن�شوان

تك�شره العوا�شُف تارًة

ويعينه هطل المواجع 

في ُهتون دموعِه!.... 
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�أديب و�ساعر و�إعالمي.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

الذاهبون اإىل احللم

جمال اجلي�ش

❁

ِباح الم�ساِءباح الم�ساِء باح الم�ساءسباح الم�ساءس س وجه ال�س وجه ال� َّ المزيَّن المزين المزيَِّن ورسورسوِر س الح�س الح� فاءسفاءسفاِء سلل�سلل�

ل������ُئ من ع�سجٍد وحبوٍر، له ما له من نقاٍء فريٍد لآ

ًياًءياًء وم�سكاً. ياءسياءس س �س � وغسوغسوُغ سي�سي�

رسرسَر سخ�سخ� اأ يِّ
رسرسَر من اأ سخ�سخ� اأ رة الفجرسرة الفجرسرة الفجِر سحو في ح�سحو في ح� حو في ح�سحو في ح�س سهو ال�سهو ال�

رجوحِة العيِد ������راس������راس������راً لل�سالِم، لأ س منت�س منت� وانسوانسواَن سينه�ض ن�سينه�ض ن�

اأطفاله الذاهبين اإلى الحلِم ايزهو بايزهو باأحالِم

أنِت اإل������ى اآخر الوق������ِت وقتي، وا ������ي الطريقس������ي الطريقس������ي الطريُق سيم�سيم�

ياءسياءسياِء، تم�سين حلماً جمياًل س ال�س ال� ُفاءُفاءُ فاءسفاءس س، �س، � حنيُن الحنيِن

اأريجاً.. زاهيِر فوحاً ِف في الوقِتف في الوقِت، وقِت الأ ِّيطوِّف في الوقتيطوف في الوقتيطوِّ

هيسهيسهيٍّ س �س � بحسبحسبٍح س ب�س ب� ِّ البهيِّ البهيِّ ِ يراود حلم ال�سماِء يراود حلم ال�سماِء وهم�ساً

، م�س������ك النداِء ِّ الحكاية والحبِّ الحكاية والحبِّ تجيئي������ن م�س������َك

وقسوقسوٍق وتوٍق. س �س � َّالذي امتدَّالذي امتدَّ عمراً وعمري م�سافُة

يام في الروح ذات هيام في الروح ذات ُهيام دبدبََّد
ام�سافة حزن نبيل تام�سافة حزن نبيل تاأ

بداع الإ
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بح وال������ورد واليا�سمين سبح وال������ورد واليا�سمين سبح وال������ورد واليا�سمين  سحالمك ال�سحالمك ال� تجيئي������ن اأ

بالف������رح  بالف������رح سوعي������ن  بالف������رح سوعي������ن  وعي������ن  سجم������ل حي������ن ت�سجم������ل حي������ن ت� اأ باح������ك سباح������ك سباح������ك  س�س�

الم�ستحيل

ّي حبٍّ عرفُت واأكثر من 
أ اأكثر من ا كحبكحّبِك لماذا اأ

ى..سى..سى.. س م�س م� يِّ وقٍت
اأ

أيقون������ًة م������ن رحي������ق  ا أن������ت توهج������ِت ا ن������ِك لأ

باحاتسباحاتسباحاِت سال�سال�

قسقسِق س بالع�س بالع� قيقونة من نبيذ الم�ساء المعتقيقونة من نبيذ الم�ساء المعّتِق اأ

اأرح������َب بالحب، اأعمَق بالغ�سَق،  رتسرتسرُت سنني �سنني � أ أم ا ا

أنِت ير وسير وسير وا س�س� قي ي�ساورني سقي ي�ساورني سقي ي�ساورني اأن اأ س بالوقت/ ع�س بالوقت/ ع� يقسيقسيَق س�س� اأ

غيراسغيراسغيراً على هام�������شِ الحرِب، س �س � احتف������الً

العي������ن بقت������ل سالعي������ن بقت������ل سالعي������ن بقت������ل  سالطوائ������ف وال�سالطوائ������ف وال� ح������رب مل������وِك

افير سافير سافير  سالع�سالع�

ها هاسهاسَّ س�س� ُ ما غادرت ُع� ما غادرت ع� ما غادرت ُع ُ حتى التي بعُد حتى التي بعُد افيرسافيرسافيِر س الع�س الع� كلِّ

ر للطيورسر للطيورسر للطيوِر س انت�س انت�
ّ
 الفتي
ّ
 الفتي
ّ
ّ القوّي القوّي باحسباحسباِح س ال�س ال� َباَحباَح باحسباحس سي������ا �سي������ا �

غيرةسغيرةسغيرِة سال�سال�

لم، حلم، ُحلِم مه������اِت الحزينِة، للذاهبين اإلى الحلِم اللاللالأ

الحياِة

ُ
لهي
ُ
لهي
ُ إ
إ بالرحيق الإ بالرحيق ال زاهير نديانًة الر لالر لالأ ر لسر لس سانت�سانت�

يبسيبسيُب ال�سواُد س�س� � ي� يُ ل ي سي سي اإلى غايٍة س يم�س يم� وانسوانسواَن سللوقت ن�سللوقت ن�

ريعمريعُمريُع م�م� �فول ال�فول ال لمداها ولمداها ول يعتريها الأ

اإلى غايٍة من ع�شير الف�شوِل توالى عليها الزمان

 ولكنها اأترعت بال�شفاء
ُّ
الع�شي

يا �شف������اَء ال�شف������اِء انت�شر للق�شي������دِة مثقلًة 

بالجراِح

، ومثقلًة  وبالح������زِن، مثقلًة بالحنين ال�ُمم�������ضِّ

بهت������اِف الغائبي������ن الحا�شري������ن.. الحا�شري������ن 

الغائبين.. الواقفين

على تخوِم العمر بين نهايٍة وقيامٍة، والراحلين 

على �شرير الم������وِج نحو غواي������ٍة وروايٍة، الموُت 

أق������رُب، ي�شكنون دقائَق الزم������ِن الثقيل ويقتلوَن  ا

على ر�شيف الحلِم، اأقرُب حين تاأخذهم بلٌد

يُّها الموُت 
أ أق������رُب.. ا ث������مَّ تلقيهم بلد، الموُت ا

ُل  المبجَّ

ك������ْن روؤوف������اً لحظ������ًة وات������رْك له������م بع�شاً من 

الزفرات

حلِم، بع�شاً من رغائَب متعباٍت واالأ

كْن روؤوفاً لحظًة واترْك لهم اأن يومئوا

بعيونهم لغٍد بدونهم يطلُّ على الوجوِد

أبعُد من نداٍء الموُت اأقرُب.. ربما الموت ا

أو اإيماَءٍة ل�شفينة في البحر عاثٍر في الموج ا

تعبر من بعيد.
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كوكٌب وحيُد الظّل 

د.هزوان الوز

❁

)1( 

ّ الن�ّص الن�ّص ما قبَل

ة  ة  هذه الحكاية / الق�صة  هذه الحكاية / الق�صّ ّ هذه الحكاية / الق�صّ أّن ������د ك������د ّك������د ا ؤمن الم�ؤكمن الم�كمن الم�ؤ

ها نها ّنها  أ د كد ّكد ا ؤد الم�ؤكد الم�كد الم�ؤ د الم�كد الم�ّك ؤ������ت واقعية، ولكن من م�ؤك������ت واقعية، ولكن من م�ك������ت واقعية، ولكن من م�ؤ ������ت واقعية، ولكن من م�ص������ت واقعية، ولكن من م�ص صلي�صلي�

ّاقع وقد تطّهر اقع وقد تطهر اقع وقد تطّهر  �كثر م������ن واقعية، بل هي ال�كثر م������ن واقعية، بل هي ال� اأ

ى خال�صا������ه، وتجلى خال�صا������ه، وتجلّى خال�صاً ������ه، وتجلص������ه، وتجلص ص بنف�ص بنف� َقنعته، وجهَرقنعته، وجهَر
أ من ا

�م������ن دن�س الزي������ف، بل التزيي������ف على نح�م������ن دن�س الزي������ف، بل التزيي������ف على نح�

ها، نها، ّنها، اأي الحكاية/  أ ا د ثانياكد ثانياّكد ثانياً ؤ. وم������ن الم�ؤك. وم������ن الم�ك. وم������ن الم�ؤ أدّق ا

ردها صردها صردها  صن يتم �صن يتم � أ الق�ص������ة، كان من الممك������ن ا

خيرة احتماٌل من  أّن هذه الأ بغير طريقة، وا

لحة، ولذلك قد لحة، ولذلك قد ل تروق لهذا  حة، ولذلك قد �حة، ولذلك قد � �ت مفت�ت مفت احتمال

أنا  ا تصتصُت صاردها الذي ل�صاردها الذي ل� اردها الذي ل�صاردها الذي ل�ص صو ذاك، بل ل�صو ذاك، بل ل� أ القارئ ا

بداع الإ

قا�س وباحث ووزير �لتربية في �سورية. ❁
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أن������ا، العبد الفقير اإلى الحقيقة،  بكّل تاأكيد. ا

اكتفي������ُت باإع������ادة اإنتاجها على ه������ذا النحو 

الذي �شتاأتي عليه، ولي�ض من �شرف لي �شوى 

أي������ت، ولذلك، وبناء  �شياغ������ة الحكاية كما را

أ�شكر للكاتب  عليه، وا�شتناداً اإليه، كما يُقال، ا

أّن������ه اأ�شغى اإلى ما هذيت به اأمامه مّما راأيت  ا

، بل مما كنت جزءاً منه و�شاهداً عليه، 
ّ
بعيني

أنكم، ال�ش������ادة القّراء،  رجح، ا ورّبما، وه������و االأ

أي�شاً، ورّبما.. رّبما �شهداوؤه.  �شهود عليه ا

)2( 

بين يدّي الن�ّس

تَتَابَع و�شول ال�شيارات الباذخة اإلى �شاحة 

المرك������ز الذي تحيط به م�شاحات �شا�شعة من 

را�شي الخالي������ة، وكلما و�شلت �شيارة تقدم  االأ

�شوبها رجال لهم قامات طويلة، وتعلوها وجوه 

بق�شمات جامدة، ليفتحوا بابها الخلفي وينزل 

منها ال�شخ�ض الذي يمكن و�شفه مبدئياً باأنه 

ل������م يكن يقود ال�شيارة بنف�شه، وباإ�شارة ر�شينة 

أ�ض  أولئك الرج������ال مع طاأطاأة الرا حازمة من ا

قلي������ًل يتوجه ال�شخ�������ض اإلى بواب������ة مهيبة، 

نفاق،  تنفت������ح على م�شارات متع������ددة كاأنها االأ

ولكل م�شار �شكله، وطابعه، وتوحي كلها باأنها 

بوابات ترتبط بالزمان ال بالمكان.

في الط������رف ال�شمالي من المركز كان 

ال�شيد ي������رى القادمين من خ������لل �شا�شة 

متو�شط������ة الم�شاحة، تت������وزع على جانبيها 

�شا�شات اأخرى �شغيرة تغطي بع�ض مناطق 

نف������اق التي توحي باأنها  المركز، ومنها االأ

بواب������ات ترتب������ط بالزم������ان، وكان ال�شيد 

نفاق لمن يريد، ثّم  أبواب االأ يتحك������م بفتح ا

ما اإن يدخل الق������ادم اإليها حتى تنطلق به 

�شيورات كهربائي������ة مغطاة باأر�شية قا�شية 

من اللدائن ال�شلبة بال�شرعة التي يقررها 

ال�شيد، ي�ش������رع بالقادم حيناً، ويبطئ حيناً 

أو يميناً، ثم يتوقف  اآخر، وينعطف ي�شاراً، ا

به حيث ي�شاء. 

القادم������ون و�شلوا جميعاً في وقت واحد 

اإل������ى ب������اب قاع������ة االجتماعات ال������ذي كان 

مفتوحاً، دخلوا ب�شمت مهيب، تحلَّقوا حول 

الطاولة وعيونهم اإلى الكر�شي الفارغ الفخم 

ف������ي راأ�ض الطاولة، لم يطل انتظارهم، دخل 

ال�شي������د الغرفة، نه�شوا جميع������اً ال�شتقباله، 

 بج�شده 
ّ
ألقى التحي������ة، ثّم ملأ ذلك الكر�شي ا

الذي بدا زائ������داً على الح������ّد. اأجال ب�شره 

بالمتحلِّقين حول الطاولة الخ�شبية الكبيرة، 

ّنه يجل�ض على  كان باإمكانه اأن يرى الجميع الأ

راأ�ض الطاولة في كر�شي فخم دّوار. 

بدا الما�شي ف������ي مخيلته قريب������اً فكاأنَه 

م�������ض، االجتماع الما�شي في المكان نف�شه  االأ

أنف�شهم من������ذ �شنوات، يومها  �شخا�ض ا م������ع االأ

خر ب�شهولة،  ل������م ي�شتطع اأن يميز اأحداً من االآ

فلقد كان كل واحد منهم يبدو مع غيره كما لو 

أنهم������ا حّبة نبات وقد �شطرت ن�شفين. كانوا  ا

كم������ن يفكر بعقل واحد ويتكلم ب�شوت واحد، 
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يومها تمتم م�شاعده وهو ينظر اإليهم بت�شاوف 

كبير: اإّنها والدة متكررة باال�شتن�شاخ.

 �ش������ّوب ال�شي������د نظرات ثاقب������ة اإلى كل 

م������ن الحا�شرين في ذلك االجتماع وبكلمات 

أو  حازمة: »�شتوزعون عل������ى اأ�شقاع الدنيا، ا

على بع�������ض اأ�شقاع الدنيا«. وبعد اأن �شمت 

قليًل وهو يراقب وجوه الجميع، تابع: »نريد 

اأن نتحّك������م بالعالم«، ثّم ا�شت������درك: »اأق�شد 

أننا نريد م�شاع������دة �شعوب العالم«. وعندما  ا

أنه ما من اأحد تنّب������ه اإلى ا�شتدراكه  ب������دا له ا

تابع: »نريد م�شاعدة ال�شعوب لتعي�ض بحرية 

واأمان، العالم كما تعرفون اأ�شبح قرية كونية 

ن باأ�شرار يريدون تعكير  واحدة، ويمت������لأ االآ

�شقاع،  �شفو الحياة، �شتعي�ش������ون في تلك االأ

وبعد عودتكم �شتكونون عوناً لنا على مانريد، 

وما تريده ال�شعوب«.

اأجال ال�شيد ب�شره في الحا�شرين وفي 

م�ض، وفي داخله اأمل،  أ ي�شتعيد االأ ذاكرته بدا

ب������ل ثقة، باأاّل تكون ال�شنوات التي م�شت في 

اإعداد هوؤالء الحا�شري������ن قبل اإر�شالهم اإلى 

ب������لد العالم زمناً �شائعاً، وفي اجتماع اليوم 

لم يكن تمييز هوؤالء بع�شهم من بع�ض �شعباً 

قل. من ناحية المظهر على االأ

أ�شه واتج������ه بعينيه اإلى  حّرك ال�شي������د را

أ الرجل  أ�شه، فب������دا أوم������اأ برا اأحده������م، ث������م ا

أن������ا اإيفان الرو�ش������ي«. ولم يكن  الحدي������ث: »ا

ا�شمه كذل������ك قبل ذهابه اإل������ى بلد بطر�ض 

كب������ر، واأول كلمه كان على خلو االجتماع  االأ

أة في  أة: »ف������ي بلدنا تعمل المرا من اأي امرا

أن������ت ال ت�شتطيع اأن  مج������االت الحياة كلها، وا

أنوثتها ال تقل  أّن ا تفاخر بذكورتك، فهي ترى ا

�شاأناً عن ذكورتك«، ثم �شمت لثوان، ثم تابع: 

»فاال اأول رائدة ف�شاء في العالم«.

في الطرف المقاب������ل لمن �شمى نف�شه 

أب������و قتادة« يعاب������ث لحيته  »اإيف������ان« كان »ا

الطويلة. �شّغَر زاوية عينيه وهو ينظر اإلى 

أنه ح�ش������ر �شوقاً لبيع الن�شاء  اإيفان. تذّكر ا

و�شط ف������ي منطقة ت�شيطر  في ال�ش������رق االأ

عليها جماعة م�شلح������ة، وكان ال�شاري بعد 

ر�شو الم������زاد عليه يقّب�������ض وي�شتلم. وقال 

أة موجودة عندنا في  مقاطعاً اإيفان: »المرا

م������ور ت�شير بل  مج������االت الحياة كلها، واالأ

أيته في  تعقيد. ث������م يتابع: �شاأروي لكم ما را

مخي������م لل�شوريين في اإح������دى دول الجوار، 

أة كانت تق�شد  بحركة خفيف������ة �ُشِحَبْت امرا

المغا�ش������ل لق�شاء حاج������ة، ان�شاعت اأمام 

أ�شها،  فوه������ة البندقي������ة الم�شوب������ة اإل������ى را

ر�ض كجذع �شجرة  واأ�شبحت ممددة على االأ

مقط������وع، ق�شى منها وط������راً وتبادل الدور 

م������ع رفيقه الذي كان ي�شوب البندقية، وتّم 

أة نفيد  م������ر في دقائق. في بلدن������ا المرا االأ

منها ف������ي المجاالت كلها، نكّبر عليها، هي 

ُمل������ك الي�شار، ُملك اليمي������ن، ملك القريب 

وملك الغريب، هي........«. 
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أة  قاطع������ه اإيف������ان: »ه������ل تعم������ل الم������را

أبو قت������ادة �شاخراً: »تعمل  عندكم؟«. ابت�شم ا

اإْن غاب زوجها، وتعم������ل اإن قتل، تموت في 

أو ف������ي البحر، واإن  ر�ض ا اأي م������كان، على االأ

خرين في البكاء على موت  نجت ت�شارك االآ

اأحبابهم، وتحكي حكاياتهم، ماذا تريد اأكثر 

أخ اإيفان؟!«. من ذلك م�شاركة يا ا

»يوهان« القادم من بلد الغابات والفيلة 

أيه، قال:  أكثر ليبدي را لم ي�شتطع االنتظ������ار ا

أة كثي������راً، فل تكاد  »في ب������لدي نحب المرا

ت�شب عن الطوق حتى نزوِّجها، واإذا مر�شت 

ب�شبب حمله������ا في �شن مبك������رة فاإننا نتزوج 

اأخ������رى، نحن ال ن�شتطي������ع الحياة من دونها، 

نحزن اإن اأخذته������ا الفيرو�شات التي تنتجها 

مخاب������ر الدول الكبيرة، ولكننا نتزوج اأخرى، 

أما اإذا كتب  أي�شاً. ا واإن مات������ت نتزوج غيرها ا

ر�ض تحت  له������ا البقاء فاإنها �شتعمل ف������ي االأ

أة  �شم�ض اهلل، لناأكل من تعب يديها، اإّن المرا

فا�شلة وال�شك في ذلك«.

و�شط كما  تدخل »اأحمد«: »في ال�شرق االأ

أة  يحلو لكونداليزا راي�ض اأن تطلق عليه المرا

مالئة الدني������ا و�شاغلة الب�شر، الكل يفتي بها 

جله������ا، نفتي بها في جه������اد النكاح، وفي  والأ

جواز معا�شرتها بعد موتها. نفتي في اإر�شاع 

الكبي������ر واإر�شاع ال�شغي������ر واإر�شاع الزميل، 

وبطول الثياب وعر�شها، وفي عدد الدورات 

الت������ي يجب عليها اأن تق������وم بها حول فرا�ض 

اب������ن عمها قبل نومه، فلعّل ب������ه حياًء يحول 

بينه وبين ما في نف�شه.....«.

أبو قت������ادة: »اأحمد العربي ي�شكو؟!  �شاأل ا

ما الذي ال يعجبك مما ذكرته؟ وهل تعتر�ض 

 »
ّ
على ما قال به ال�شلف ال�شالح؟«. »العربي

أنا  قال: »دعن������ي منك ومن ال�شلف ال�شالح، ا

أنا ال �شيء، اأحل������م بالهجرة، اأحلم  غب������ار... ا

بمرقد اأغفو فيه على غير اأ�شوات القذائف 

واالنفجارات، وال اأحلم بغير الرغيف«.

وروبي  ومن دون اأن ي�شط������ر »باتريك« االأ

أ�شه كما كان يفعل كلما  كما يفاخر، اإلى رفع را

أو يعي������ر اهتماماً  أراد النظ������ر اإل������ى برج اإيفل ا ا

لما كان������ا يقوالنه، ق������ال: »الفتيات في بلدي 

يدخل������ن المدار�������ض وه������ن �شغي������رات، يلعبن 

الريا�شة، ويتعلَّم������ن المو�شيقا، وعندما يكبرن 

فاإّن الجميع يكون في انتظارهن. جارتي منذ 

�شنوات ومب�شع الجراح يعيد �شياغة ج�شدها، 

ت�شغي������ر هنا وتكبير هن������اك، نفخ هنا و�شفط 

زياء العالمية ال تترك لها مجاالً  هناك. دور االأ

أنني اأميل اإليها، وفي كّل  أنكر ا أنا ال ا للتنف�������ض، ا

مرة حاولت التق������رب اإليها ومنها كانت تحكي 

أنتجته معامل المنظفات التي  لي عن اآخر ما ا

ثاثه، واإذا لعبت رياح 
أ ت�شتخدمها ف������ي بيتها، وا

أ�شها، فتحكي لي عن منتجات  الرومان�شي������ة برا

مختبرات التجمي������ل. الكل في خدمتها لتكون 

مديرة بيت من الطراز الهائل، تر�شي اأوالدها، 

وتكون جميلة في عين زوجها، وغير زوجها«. 
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ألج������م اإيفان تدفق������ه في ال������كلم، فقال:  ا

»يتعبهم اأن تكون كيان������اً م�شتقًل يتعدى وجوده 

تقديم الخدمات، قلة يريدون لها اأن تكون كياناً 

قائماً بذاته، وهي من غير ذلك لن تكون مفيدة 

حد«، وبعد اأن األقى نظرة على عيني »باتريك«  الأ

أة جه������از ببطاري������ة م�شنوعة في  تاب������ع: »المرا

أو ينخف�ض بلم�شة زر، تهّز  اأمريكا، يعلو �شوته ا

علنات التجارية،  خ�شرها وتدندن باأغنيات االإ

أبداً في �شباق مع كّل ما ي�شتهلك«.  وهي ا

اأخ������رى  م������رة  ب�ش������ره  ال�شي������د  اأج������ال 

بالمتحلقي������ن حول������ه، و�شاأل: »وم������اذا يفعل 

الرجال عندكم؟«.  

أبو قتادة: »الرجال عندنا اأ�شحاب  قال ا

أو اأر�شية، لتحقيق �شرع  ر�شاالت �شماوي������ة، ا

أو لتحقي������ق الديمقراطية، والدفاع عن  اهلل ا

أة  ن�شان، والقان������ون الدولي، والمرا حقوق االإ

والطفل و......«، ثم �شكت، وبدا كما لو اأن 

ن اأمام  اأحم������د العربي تذكر �شيئاً ما وهو االآ

أبناء  عينيه، كان ي������رى الجموع الهائجة من ا

الر�شاالت وهي تقتل وتحرق وتدمر لتحقيق 

م������ر اليقت�شر  أّن االأ ر�شالته������ا، وه������و يعرف ا

أو م������كان، فلقد قتلوا في فيتنام  على زمان ا

واأفغان�شتان والعراق و�شورية وفل�شطين وفي 

اأوروبا واأمريكا، والقتل م�شتمر«. قال: »وفي 

ن�شان وتبق������ى الر�شالة،  كل م������رة يم������وت االإ

يحملها ويحميها اأ�شحاب ال�شركات العابرة 

للقارات. في بلدان العالم كلها ال�شعب مادة 

خ������ام لمعام������ل الكون�ش������روة، وكل مجموعة 

ت�شمى با�شم تج������اري بح�شب الموقف الذي 

تتخذه وال�شوت الذي تعلو به«.

�شاأل الم�شاع������د �شيده ب�شوت منخف�ض: 

أولئك الذين ال يرفعون ال�شوت؟«.  أين يقع ا »وا

اأجاب ال�شيد: »ال علمة تجارية لهم، وما اإن 

يعلو �شوته������م حتى يُباَدر اإلى منحهم علمة 

تجارية. في العالم كله الب�شر معلبون، وهذا 

أنهم منت������ج رديء... ال، واإنما هم  ال يعن������ي ا

جماعة من�شبطة«.

�شغاء  وبينم������ا الجميع م�شتغرق ف������ي االإ

اإلى ال�شيد ا�شترعى انتباههم، كما ا�شترعى 

ال�شي������د نف�شه، اأ�شوات تعال������ت من الخارج. 

خر  نظر ال�شي������د اإلى م�شاع������ده فاقترب االآ

منه، قال ال�شيد: »اإّن������ه خروج عن الن�ض... 

تية من  �شوات االآ في االجتماع هن������ا وفي االأ

أي�شاً، اأخ�شى اأن....«.  الخارج ا

اأظه������ر الم�شاعد ابت�شام������ة خفيفة كما 

أنه ي�شتاأذن ال�شيد ف������ي اإلقاء نكته، ولما  ل������و ا

أنهم اأ�شبحوا  اطم������اأن قال: »هل ترى �شيدي ا

بحاجة اإلى تعليب؟«.

عل������ت وجه ال�شيد ابت�شام������ة ذات معنى، 

تي������ة من  �ش������وات االآ وتاب������ع: »م������ا �شب������ب االأ

الخارج؟«. اأجاب الم�شاع������د: »اإنَّها اأ�شوات 

طفال الم�شتن�شخين  خيرة م������ن االأ الدفعة االأ

الذين ال يري������دون م�شاركة اأطفال القادمين 

اإلى االجتماع للعب معهم بكرة القدم«.  
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نقر ال�شيد باإ�شبعه الو�شطى نقرة خفيفة 

على الطاولة، ولم يكن بحاجة اإليها ال�شتئناف 

االجتم������اع فالكل جاهز، ثم ق������ال: »بقي اأن 

طفال في تلك البلدان«. أ�شاألكم عن االأ ا

أبداً،  أبو قتادة: »ال ين�شغل������ّن بالك ا ق������ال ا

فواهلل العزيز القدير الجّبار المهيمن القوّي 

�ش������رار وَقتْله������م منذ نعومة  نعلِّمه������م ذبح االأ

ظفار، نغ�شل اأدمغتهم، نحن ال نق�شر في  االأ

طفال اأحباب اهلل«. هذا المجال، االأ

انفجر »اإيفان« في وجه اأبي قتادة غا�شباً: 

مر يتحول اإلى  »ما ه������ذا الهراء؟«، ثم كاد االأ

ة لوال التدخل الحازم الذي جاء بنظرة  م�شادَّ

من عيني ال�شي������د وا�شتف�شار: »وكيف يتدبر 

اأهل البلد الت������ي كنتم فيها اأمور معي�شتهم؟ 

وكيف يت�شرفون بمواردهم وما يملكون؟«

ذن كعادته  أب������و قت������ادة االإ ل������م ينتظ������ر ا

وانطل������ق بلهجة حا�شم������ة: »المال مال اهلل 

ن�شان موؤتمن عليه، وال �شيء غير ذلك،  واالإ

م������ر ب�شيط كما ترى. تاج������ر واربح، نّفع  االأ

عداء  وا�شتنف������ع، وال تخ�ض التعام������ل مع االأ

فلقد �شّخرهم اهلل لخدمة عباده الموؤمنين 

وتنمية ثرواتهم«.

تدّخل اأحمد موؤّيداً وجهة نظره، وقائًل: 

»واهلل يو�ّش������ع على عب������اده وال ي�شّيق عليهم 

وال�شيم������ا الموؤمن������ون منه������م. والي������د العليا 

يت������ام والفقراء  خير من الي������د ال�شفلى، وللأ

وال�شائلين، و.... حق في مال اهلل«.

ابت�ش������م اإيف������ان، ثم ع������ل �شوت������ه قليًل 

بال�شحك، وكذلك فعل باتريك. 

- »خير اللهّم اجعله خيراً، اأخبرونا عّما 

أبو  ي�شحككما فلعلنا ن�شحك مثلكما«. قال ا

قتادة بلهجة برمة فيها �شيء من الغ�شب.

أنا اأ�شحك  اأجاب اإيفان: »خي������ر.. خير. ا

ر على  أننا نفكِّ نني اأرى من خلل حديثك ا الأ

نح������و متق������ارب، اأنت تقول الم������ال مال اهلل 

أنا اأقول المال مال  ن�شان موؤتمن عليه، وا واالإ

ال�شع������ب والدولة موؤتمنة عليه، ولعل باتريك 

أي�شاً«. وب�شرعة اأجاب باتريك:  يرى ما ترى ا

»لن نختل������ف عّمن يملك الث������روة، المهم اأن 

أنت������م تعرف������ون اأن ثرواتنا  تك������ون موجودة وا

متن������ا، وال نمانع ف������ي تقديم �شيء  لن������ا... الأ

خرين... بيع������اً طبعاً، وال نمانع في  منها للآ

خرين، ناأخذ حقنا منها  ا�شتخراج ثروات االآ

هلها«. وما يتبقى نعطيه الأ

�شفر  ا�شفرَّ وج������ه يوهان، واختل������ط االأ

�شود الذي يميزه، وقال: »نعم قيمة الثروة  باالأ

بمقدار ما ت�شعد اأ�شحابها وتبّي�ض وجوههم، 

تخيلوا بلدنا موائد لل�شيوف، موائد دائمة 

قامة، وما  لل�شيوف حتى الذي������ن يطيلون االإ

والدنا«. يتبقى في الموائد عنهم لنا والأ

أ�شه بياأ�ض: »اإنه واقع فريد،  ه������ّز اأحمد را

نحن بحاجة للدول المتقدمة لناأكل ون�شرب 

أنف�شنا  ونتعلم، نحن بحاجة اإليه������م لنحمي ا

وكراماتنا، بحاجة اإليهم لت�شبح حبة حنطتنا 
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رغيفاً ن�شّد به جوعنا، يتقاتلون على اأر�شنا 

وبرجالنا وندفع لهم ثمن موتانا«.

أ�شار ال�شيد اإلى م�شاعده، وقبل اأن يتبين  ا

الم�شاعد مراده نه�ض اإيفان من كر�شيه بحركة 

بدت وكاأنها اإ�شارة برفع جل�شة االجتماع اإلى 

أّن ال�شيد ينوي ذلك، لكن  موعد الحق، ومع ا

اإيفان بت�شرفه هذا اأوحى للجميع وكاأنه ند 

لل�شي������د ي�شتطيع اأن يفعل ما يفعل، ثم رفعت 

الجل�شة على اأن يعودوا بعد الغداء، وخرجوا 

من باب قاعة االجتماعات.

�ش������ار اأمامهم دليل خرج به������م من البناء 

اإل������ى بناء اآخر، �شغير وبعيد عن الذي كانوا 

 ، في������ه، ولما و�شلوا دخلوا م������ن باٍب عري�ضٍ

عبروا الردهة اإلى باب المطعم وفيه وجدوا 

اأوالدهم بانتظارهم.

ح������ول طاولة الطعام جل�ض كل واحد اإلى 

جانب اأوالده، وبعد الب�شملة وال�شلبنة مّدت 

أو م�شاعده  يدي اإلى الزاد، لم يكن ال�شيد ا االأ

في قاعة الطعام.

أنواع متعددة م������ن الطعام  في القاع������ة ا

ر�ض، وكذلك عمال  اأح�شر من كل بق������اع االأ

الخدمة، اأما الطاهي وم�شاعدوه فكلهم من 

بلد العم �شام اأو من اأحفاد داوؤود.

وعندما كانوا يتناول������ون الطعام كان ال�شيد 

ولى م������ن ال�شلم  ي�شع قدم������ه على الدرج������ة االأ

الموؤدي اإلى الطابق الذي يعلو قاعة االجتماعات، 

لح�شور اجتماع اآخر يكون فيه القرار.

ا�شتند على كتف م�شاعده وكانت تعابير 

وجه������ه تك�شف عن ت�ش������اوؤالت محيرة، فلقد 

أيه اإلى ح������ال من الفو�شى،  و�ش������ل العالم برا

أن������ه �شفينة يتجهز المحي������ط البتلعها،  فكا

عادة �شياغة العالم  ومن الواجب و�شع حد الإ

يفان اعتقدنا  من جديد. وتمتم: »تباً لهذا االإ

ن، لم يفلح  أن������ه �شيكون على غير ما ه������و االآ ا

اال�شتن�شاخ معه«.

و�شل باب غرفة االجتماعات الخا�شة، 

نظ������ر اإلى م�شاع������ده، وق������ال: »�شاأجتمع مع 

مر حقائب  نها في حقيقة االأ أ�شكال ب�شرية الأ ا

أ�شكال ب�شرية تخون معناها«. اأموال، اإنها ا

أنه �شمع �شيئاً  نه تذك������ر ا ابت�شم م�شاعده الأ

م�شابهاً لهذا القول في اجتماع خطير قبل غزو 

اأمريكا للعراق، عندما �شرح اأحد اال�شتراتيجيين 

أو العك�ض، و�شرب  �شكال لمعانيها، ا مفارقة االأ

مثاالً على ذلك بالنفط ال�شائل، �شكل له معنى 

في طائرة ال������ركاب المدنية يختلف عن معناه 

في الطائرة الحربية.

)3(

ن�سُّ الن�ّس

دخ������ل ال�شي������د وم�شاع������ده اإل������ى غرفة 

االجتماع������ات الخا�شة، وف������ي داخل الغرفة 

تبدل ال�شكل، لم يعد ال�شيد �شيداً لكنه نظر 

خرين: »�شادتي... الباخرة في عر�ض  اإلى االآ

المحيط ال تتحرك، والمحيط هادر، والبد 

من تغيير الطاقم لتبحر«.
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�شاأل اأحد الحا�شرين: وهل من ال�شروري 

اأن تبحر تلك ال�شفينة؟ 

اأجاب اآخر: ال لي�ض بال�شرورة.

�شاأل ال�شيد: وماذا نفعل بالمحيط؟

ق������ال اأحدهم: لم يك������ن المحيط م�شكلة 

يام، فهو يرتب دائماً اأمور  في اأي يوم من االأ

أو اأحياء. زواره، اأمواتاً ا

أن�ش������ت الجمي������ع لما �شيقول������ه الزعيم،  ا

نَّ الكلمة 
أ�شا�شاً عيونهم علي������ه دائماً، الأ هم ا

ه الزعيم  ن، وجَّ الف�شل عنده و�شيقوله������ا االآ

كلم������ه اإلى ال�شيد: لم ندخ������ر و�شعاً لن�شنع 

العال������م كما ن�ش������اء، قمنا بمقدم������ات جيدة 

مور �ش������ارت في النهاية على غير ما  لكن االأ

أ يكبر،  أ�ض اإيفان بدا ن�شتهي، ومما يبدو اأن را

لذلك البد من و�شع حد لهذا الواقع على اأن 

نبداأ جولة اأخرى.

انتهى االجتماع. خ������رج ال�شيد ومعاونه، 

تبادال النظرات المفهومة، لم يق�شدا المطعم 

بل توّجه������ا اإلى حديقة المركز حيث الدفعة 

الجديدة من اليافعين الم�شتن�شخين.

ف������ي المطع������م كان الجميع ق������د تناولوا 

طعامه������م و�شبع������وا، ُرفعت �شح������ون الطعام 

فت الطاولة، ثم دخلت القاعة  الفارغة، ونُظِّ

مجموعة من الح�شناوات كاأّنهن الحوريات، 

حمر الجميل. يحملن التفاح االأ

������ر بجن������ود  �ش������كل يخ������ون المعن������ى يَُذكِّ

مريكان في بغداد. وفجاأة اأ�شبحت الدنيا  االأ

جحيم������اً، تطاير مبنى المطعم وملأ حطامه 

المكان، ومن الحديقة كان ال�شيد ي�شع يده 

أ�ض اأحد الفتيان اليافعين، ويردد: كان  على را

البد من ذلك، اإنه تعليب من نوع اآخر. �شكل 

يخون المعن������ى، كان ال بد من اإعادة �شياغة 

العالم، وداعاً اإيفان.... 

�ش������ه اإلى الناحية المقابلة و�شعر 
أ أدار را ثم ا

أ�شه،  كما لو اأن وعاًء من ماء الثلج ان�شكب على را

 ، لق������د كان اإيفان ينظر اإليه بخبث ومكر وتحدٍّ

... دعنا  ه������اً كلمه لل�شيد: التن�������ضَ وقال موجِّ

ندعوا اإلى اجتماع اآخر في الوقت المنا�شب.

)4(

الن�ّس

في �شب������اح اليوم التالي كانت �شفينة اأخرى 

ر�ض  تمخر عباب المحيط، وفي طرٍف اآخر من االأ

وب�شكل يتماهى مع الم�شم������ون ثلة من الجنود 

اأمام ن�ش������ب الجندي المجهول ت������وؤدي التحية، 

عل������ى عك�ض تمث������ال الحرية ف������ي اأمريكا الذي 

يواظب على كونه �شكًل يخون الم�شمون.

)5(

ما بعد الن�ّس

أنِت يا زرقاْء، وحيدةٌ.. عمياْء. وما  »ه������ا ا

�ش������واْء، والعرباُت  تزال اأغني������اُت الحّب واالأ

أي������ن اأخفي وجهي  زي������اْء. فا الفاره������اُت واالأ

بلَه  أعّك������ر ال�شف������اَء االأ ه������ا، ك������ي ال ا الم�شوَّ

أنِت  ها، في اأعي������ن الرجال والن�شاْء. وا المموَّ

يازرقاْء، وحيدة.. عمياْء.. وحيدةٌ، عمياْء«. 
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عمل على مدار ال�سـنة

عبد الباقي يو�ســف

❁

فكار بين �أن  أتقلّب في �سعير �لأ  �أخ������ذُت �

ّلتمّرد، لتمرد، لتمّرد،  ادم من سادم من سادم من � سل�سل� كل سكل سكل � سل�سل� إ�سعى �إ�سعى �إل������ى ذ�ك � أ �

أنا فيه في كنف  �ذع������ن بوجوم لبر�ذع������ن بوجوم لبر�ثن ما � أ أو � �

دي������د سدي������د سدي������د �لغمو�ض، دون  سلذي يبدو لي �سلذي يبدو لي � عمي �

يئاسيئاسيئاً من عالمه �لمبهم �لذي  سح ل������ي �سح ل������ي � ح ل������ي �سح ل������ي �س سن يف�سن يف� أ �

مر �لذي كان  اركه فيه زوجت������ه، ساركه فيه زوجت������ه، ساركه فيه زوجت������ه، �لأ سكانت ت�سكانت ت�

�ر�ر�ً بالعدم حتى  ر مدمر مدّم عورسعورسعور�ً سيلهب ف������ي نف�سي �سيلهب ف������ي نف�سي �

أنني  ُوقات كنُتوقات كنُت �أخال �
�إنني في كثير م������ن �لأ

إير �إير �إلى وجودي  ير �سير �س سيء ي�سيء ي� يء ي�سيء ي�س س�س� ل نَّ
غير موج������ود، لأ

سالذي من �سالذي من �ساأنه �أن  يء سيء سيء � سل�سل� ، و�أن �
َّ
لي
َّ
لي
َّ إبالن�سب������ة �إبالن�سب������ة �إ

يح�س�سني بحقيقة وجودي هو معرفتي �سبب 

يبويبَوّي. ّي في بيت عّمي بعيدي في بيت عمي بعيدي في بيت عّمي بعيد�ً عن �أ ي في بيت عمسي في بيت عمس سعي�سعي�

بداع الإ

�أديب ووقا�س وناقد �سوري.  ❁
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ف������كار لتكف عن حفر  لذل������ك لم تكن االأ

اأخاديدها ف������ي مخيلتي، فلم������اذا ال اأعي�ض 

أنعم  أبي، وا ك�شائ������ر اأطفال القرية في بي������ت ا

أنا  أبَوّي وا أتلقى دالل ا باأيام طفولتي؟ لماذا ال ا

أبوتهما لي؟ ثم ما  باأم�ّض الحاجة اإلى حنان ا

�شبب بقاء عّمي من دون اأوالد؟ 

أنني لم اأكن اأتجّراأ حتى على توجيه  بيد ا

جابة التي حفظتها عن  ن االإ ال�ش������وؤال اإليه، الأ

ظهر قلب من عمي هي: �شتعرف ذلك حينما 

تكبر وت�شبح قادراً على تحّمل الم�شوؤولية.

حتى تر�ّشخ في عمقي يقين باأنني مهما 

كب������رت، ف�شاألبث �شغيراً ف������ي نظره دون اأن 

اأكون قادراً على تحّمل م�شوؤولية تلك المعرفة 

أبَوّي. الخفية عن ا

يقاع  أتقلب في دفق������ات ذاك االإ لبثُت ا

الخان������ق من الحي������اة حتى بلغ������ُت خم�شاً 

ألم�ض اأي مرحلة  وع�شري������ن �شن������ة دون اأن ا

من وهج مراحل تل������ك ال�شنوات العجاف، 

أنا  ولبثْت م�شاعر الغربة ت�شتبّد بي حتى وا

اأرى م�شادفة في درب ذهابي واإيابي اإلى 

الحقل بع�������ض ال�شبان الذي������ن يجايلونني 

في العمر من اأهال������ي القرية وهم يبدون 

غرباء بالن�شبة لي، مثلما اأبدو غريباً اأمام 

اأنظارهم.

❁    ❁    ❁

ألفيُت  عل������ى �ش������وك ذاك العمر ال������ذي ا

نف�شي فيه، انتابن������ي اإح�شا�ض مباغت ذات 

يوم باأنني اأكثر حري������ة مما يج�شر عمي اأن 

يحجره������ا علي؛ لك������ن حج������م الياأ�ض الذي 

ذعان، وخطر  أ�شعر به يبث اإلى نف�ش������ي االإ ا

ل������ي اأن عّمي ي�شتند اإل������ى اإذعاني هذا في 

قم������ع اأمنياتي، وم������ا تتوق اإلي������ه نف�شي من 

رغب������ة جامحة في االنط������لق نحو الحياة، 

فبتُّ اأتخيلني طي������راً حّراً في قف�ض، عليه 

اأن ي�شع������ى اإلى فعل اأي �شيء حتى يلم�ض له 

منفذاً، فيف������ّر بجناَحيه متح������ّرراً من ذاك 

القف�ض نحو رحابة طلقة الحرية. 

في �شديم لجة ال�شب������اح الباكر، عندما 

كان������ت الديك������ة ت�شتيقظ، وتدف������ع بنداءاتها 

المتعالية بقايا خي������وط الظلم، كان �شوُت 

ج�ض يخترق �شمعي، ويوقظني حتى  عّمي االأ

أ�شبقه في الذه������اب اإلى الحقل، ثم يعقبني  ا

عندما تغدو ال�شم�ض في خا�شرة ال�شماء. 

اأحياناً ياأتي راكب������اً حماره عندما يحتاج 

البيت اإلى خ�ش������ار وفاكهة، كي نملأ الخرج 

عند عودتنا، واأحياناً ياأتي �شيراً على قَدميه 

عندما ال يحت������اج البيت �شيئاً من الحقل، اأو 

يحتاج �شيئاً خفيفاً يمكننا حمله باأيدينا.

نمكث في م�شق������ة عنايتنا بالحقل حتى 

رهاق اأق�شى ما يمكنه اأن ينال،  ين������ال منا االإ

ويمّد الغ������روب خيوطه اإل������ى معولينا، عند 
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ذاك ت�شتجّرنا خطواتن������ا المنهكة حتى نبلغ 

البيت دون اأن نج�ش������ر على فعل �شيء �شوى 

اأن نتن������اول ع�شاءنا على عج������ل دون اأن نهناأ 

ب������ه، ثم ن�شلّم بدنينا للفائف نوم عميق تحت 

نهاك.  �شطوة االإ

اإاّل  اأفتحهم������ا  وال  عينَ������ي،  اأغم�������ض 

عندما يخترق �شوت������ه اأذني في غ�شق تلك 

أكثر ما يطيب فيها  الف�شح������ة المبكرة التي ا

اال�شتغ������راق في النوم عقب كل ذاك الجهد 

ال������ذي بذلته: �شيمكو..  الع�شلي الم�شني 

انه�������ض ياولد.. نوم ال�شب������اح يجلب الفقر 

وال يطعمنا خبزاً.

أنا اأمطط  وعندما اأتماطل في النهو�ض وا

ج�شدي برغب������ة جامحة ال�شتكم������ال نومي، 

ي�شحب الغطاء عني ب�شّدة وهو ي�شرخ ب�شوت 

محتقن: هل طر�شت يا �شيمكو.. نامو�ش�ز. 

ثم يمّد قب�شته اإلى كتفي، وي�شحبني من 

الفرا�ض بقوة و�شوته المحتقن يت�شاعد: قم 

ب�شرعة واغ�شل عن وجهك بول ال�شيطان. 

أملوؤه من البئر،  أتج������ه اإلى اإبريق الماء، ا ا

تحت وطاأة النوم ال������ذي اأف�شده علي عّمي 

في ذاك البي������ت الذي لم ي�شبق لي قط اأن 

أ�شرع في غ�شل وجهي  �شبعُت فيه نوماً، ثم ا

تحت �شجرة اللوز المّر المزروعة في الحو�ض 

من������ذ �شنوات طويلة، وكلمات عّمي تتداعى 

أتكا�شل في النهو�ض من  اإل������ي باأنني عندما ا

الفرا�������ض مبكراً، يك������ون ال�شيطان في تلك 

الليلة قد ب������ال على وجهي حتى اأمكث في 

فرا�ش������ي متكا�شًل بل عم������ل، وكي ال اأدعه 

أ�شارع ف������ي غ�شل وجهي   اأن ا
ّ
يغلبن������ي، علي

دون اأي لحظة تردد.

آن������ذاك تك������ون زوجة عمي ق������د اأعّدت  ا

�شحناً م������ن لبن الجامو�ض اإلى جانب �شحن 

من الحلوة مع رغيف من الخبز. 

ألبث اأن  أتناول طعام������ي م�شرعاً، وم������ا ا ا

أبرح على عج������ل الأحظى بفر�شتي الوحيدة  ا

للم�شي برفقة �شديقي الوحيد الذي يماثلني 

في العمر.

كان �شديق������ي الوحيد متعلق������اً بي منذ 

�شنوات الطفولة يغتنم اأي فر�شة �شانحة كي 

أراه  نلتقي، اأحياناً عندما نوؤوب من الحقل، ا

بجانب باب بيتنا، فاأتلكاأ قليًل ريثما ي�شبقني 

عمي في الدخول، وتُتاح لي لحظات للتوقف 

حادي������ث ال�شريعة،  معه وتب������ادل بع�������ض االأ

واأحيان������اً اأختل�ض وقتاً مما يل������ي الع�شاء كي 

نلتقي ونتحّدث تحت نافذة بيتنا. 

أّما في العيد، فكانت الفر�شة متاحة لنا  ا

نَّ عّمي 
كي نم�شي يومين متتاليي������ن معاً، الأ

كان يتوقف عن العمل في العيد، ويعّد ذلك 

بمثابة عطلة لنا كي نرتاح فيها، فكّنا نعطل 

أيام، في العيدين ال�شغير،  أربعة ا ف������ي ال�شنة ا

والكبير. 
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كان دوم������اً يق������ول لي: لق������د ُخلقنا لنكّد 

ون�شقى، نرتدي الثياب الف�شفا�شة الخ�شنة، 

أبداننا، دوماً  وتتدفق قط������رات العرق م������ن ا

أبداننا،  تكون ثيابنا مبللة، في ال�شيف بعرق ا

مطار.  وفي ال�شتاء بمياه االأ

أ�شماعنا على  أبناء الجبال، اعتادت ا نحن ا

ق�شف الرع������ود وال�شواعق، اعتادت عيوننا 

على روؤية الغيوم الداكنة، وقدحات البروق، 

اعتدنا اأن نغف������و على عواء الذئاب، وفحيح 

فاعي، وزمجرة ال�شباع. االأ

أبناء الجبال، ال نملك �شوى الكد وال�شقاء  نحن ا

نطوي بهما �شفحات الهموم من حياتنا.

ر�ض اإلى قطعتين، قطعة  لذل������ك ق�ّشم االأ

لزراع������ة الحنطة والعد�������ض، وقطعة لزراعة 

الحّم�ض، والف������ول، والفا�شولياء، والجب�ض، 

العرم������وط،  أ�شج������ار  ا تحفه������ا  والبطي������خ، 

وال�شنوبر، والك�شتناء، والبندق. 

كان ذل������ك يجعل من عملنا م�شتمراً على 

مدار ال�شنة.
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باحث ووزير و�سفير �سابق. ❁

زمات التي تنتجها الحرب كيف نواجه تداعيات الأ

د. قحطان ال�سيوفي

❁

ح الفارق بين  ح الفارق بين ن نو�ضح الفارق بين ن نو�ضِّ  من المفيد بداية اأ

إمفهوم الدول������ة، ومفهوم الإمفهوم الدول������ة، ومفهوم الدارة الحكومية. 

أر�������ض، ووطن،  ا الدول������ة بمفهومها الع������ام 

وق�ضائية..  وتنفيذية  وق�ضائية.. ضريعية،  وتنفيذية  وق�ضائية.. ضريعية،  وتنفيذية  ريعية،  ت� ت�ضات  ضات  ت�ض ت�ضات  ات  ض�ض� �ض�ض ض�ض� �و�وؤ وومووم

أم������ا الحكومة، بهيكليته������ا، واأجهزتها تمثل  ا

لطة التنفيذية.. ضلطة التنفيذية.. ضلطة التنفيذية..  ض، ال�ض، ال� عملياً

ير ضير ضير  ضر ي�ضر ي� ر ي�ضر ي�ض ض������ادي المعا�ض������ادي المعا� ������ادي المعا�ض������ادي المعا�ض ضقت�ضقت� التاري������خ ال

مال������ي عم������لضمال������ي عم������لضمال������ي عم������َل في  ض�ض� أ ا الرا الرا َن الغ������رَبن الغ������رَب
أ اإل������ى ا

إثمانيني������ات الق������رن الما�ض������ي، لإثمانيني������ات الق������رن الما�ض������ي، ل�ضعاف 

أداتها الحكومية في الحياة  دور الدول������ة وا

مريكي  ضوق������ال الرئي�������ضوق������ال الرئي�������ض الأ اديةضاديةضادية… ضقت�ضقت� ال

�سب������ق )رونال������د ريغ������ان(: )الحكوم������ة  الأ

كلة... ولي�س������ت الحل( وجاءت سكلة... ولي�س������ت الحل( وجاءت سكلة... ولي�س������ت الحل( وجاءت  سه������ي الم�سه������ي الم�

بحسبحسبَح مع  س�س� ا وكا وكاأنه اأ العولم������ُة... وبدا ال�س������وُق
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�ضع������ف دور الحكومات بمثاب������ة )كازينو( 

رفية. ضرفية. ضرفية.  ض������ات المالية والم�ض������ات المالية والم� ������ات المالية والم�ض������ات المالية والم�ض ض�ض� �ض�ض ض�ض� �و�وؤ ومقامرة للمومقامرة للم

زمُة المالي������ُة العالميُة عندما حدث������ت الأ

الحكوم������ات  ب������داأت  )2008م(،  خري������ف 

اداتها ضاداتها ضاداتها  اقت� اقت�ضنق������اذ  ضنق������اذ  ل لإيجابي  إيجابي  الإ الإبالتدخ������ل  إبالتدخ������ل 

امالي������ة المامالي������ة الماأزومة، بعد اإخفاق النمط  مالي������ة المضمالي������ة المض ض�ض� أ االراالرا

������ادي القائم على الحرية المطلقة ض������ادي القائم على الحرية المطلقة ض������ادي القائم على الحرية المطلقة  ضقت�ضقت� ال

������واق مال الدولة الوطني������ة في العالم ض������واق مال الدولة الوطني������ة في العالم ض������واق مال الدولة الوطني������ة في العالم  ض�ض� لأ

تهدفة م������ن جماعات ضتهدفة م������ن جماعات ضتهدفة م������ن جماعات  ض�ض� ُالعربي الي������وم، ُم�العربي الي������وم، م�العربي الي������وم، ُم

رهاب العابر  إ بالإ بالإ منومنوؤمُن و لها تو لها ت َ وطَن وطَن لتكفيرية لتكفيرية ل

تغلت ضتغلت ضتغلت  ضهدافها. ا�ضهدافها. ا� يلةضيلةضيلًة لتحقيق اأ ضللحدود و�ضللحدود و�

تهداف الدول ضتهداف الدول ضتهداف الدول  ض�ض� مي الربيع العربي، ضمي الربيع العربي، ُضمي الربيع العربي، ل ُما � ضما �ُضما �

ر الفو�ضى... وتفككت ضر الفو�ضى... وتفككت ضر الفو�ضى... وتفككت  ضون�ضون� اتهاضاتهاضاتها…  ض�ض� �ض�ض ض�ض� �و�وؤ وومووم
بع�ض الدول مثاًل ليبي������ا... هنا يبرز دور 

زمات في  ز في مواجهة الميز في مواجهة الميَّز في مواجهة الأ ميمميُم م�م� �الحكومة ال�الحكومة ال

زمن الحرب على الوطن والدولة.

وري������ة اليوم تتعر�������ضضوري������ة اليوم تتعر�������ضضوري������ة اليوم تتعر�������ضُ لحرب تدعمها  ض�ض�

تعمار القديم والحديث ضتعمار القديم والحديث ضتعمار القديم والحديث  ض�ض� وتقوُدها قوى ال

إبتحالف������ات اإقليمية، ه������ذه الحرب الكونية  إبتحالف������ات 

تهدف �ضرب رم������وزضتهدف �ضرب رم������وزضتهدف �ضرب رم������وَز الدولة  ضرهابي������ة ت�ضرهابي������ة ت� الإ

ورية ضورية ضورية  ضمدت �ضمدت � مدت �ضمدت �ض ض������اد... �ض������اد... � ������اد... �ض������اد... �ض ضقت�ضقت� ومن �ضمنها ال

وري ضوري ضوري  ضعبه������ا، وبقي المواطن ال�ضعبه������ا، وبقي المواطن ال� عبه������ا، وبقي المواطن ال�ضعبه������ا، وبقي المواطن ال�ض ضها و�ضها و� ها و�ضها و�ض ضبجي�ضبجي�

هداء ضهداء ضهداء  ضيقدم ال�ضيقدم ال� امداضامداضامداً ف������ي اأر�ض وطنه…  ض�ض�
لع والخدم������ات ويتحمل ضلع والخدم������ات ويتحمل ضلع والخدم������ات ويتحمل  ضويعمل لينت������ج ال�ضويعمل لينت������ج ال�

عوبات التي ضعوبات التي ضعوبات التي  ضوكل ال�ضوكل ال� يةضيةضية…  ضالمعاناة المعي�ضالمعاناة المعي�

فر�ضتها الحرب على الوطن.

وم������ن ه������ذه ال�شعوب������ات؛ العقوب������ات 

االقت�شادي������ة الت������ي فر�شت عل������ى �شورية 

نتاج  وخ������روج ق�ش������م كبير م������ن و�شائ������ل االإ

بفع������ل التخري������ب وال�شرق������ة... وفق������دان 

نتاج  مواقع الموارد الطبيعي������ة، وتراجع االإ

والت�شدير، وبالتال������ي تراجع حجم الدخل 

القومي ونق�ض الم������وارد العامة... ي�شاف 

داء في بع�ض من مواقع  اإلى ذلك �شعُف االأ

دارة االقت�شادية... كل  الم�شوؤولية ف������ي االإ

هذه ال�شعوب������ات انعك�شت �شلباً على القوة 

ال�شرائي������ة للعملة الوطني������ة، وعلى م�شتوى 

معي�ش������ة المواطن، وارتفاعاً ح������اداً باأ�شعار 

�شا�شية. وهن������ا تح�شر م�شوؤولية  المواد االأ

زمات  الحكوم������ة في مواجه������ة تداعيات االأ

الناجمة عن الحرب.

أ�شارك المواطن العادي  بالمقابل اإنني ا

�شع������وره باال�شتي������اء من ظاه������رة الهدر بكل 

مريكي  أدي�شون( العالم االأ أ�شكالها.. )توما�ض ا ا

)اال�شتياء،  الكهربائ������ي  الم�شب������اح  مخترع 

ولى للتق������دم(. اإنَّ الهدر  ه������و ال�ش������رورة االأ

أ�شكاله،  االقت�شادي الذي نعنيه هنا تتعدد ا

زمات،  أثناء االأ وتتن������وع م�شادره، وال�شيم������ا ا

وانعكا�شات نتائج������ه ال�شلبية على المجتمع 

اأفراده، وموؤ�ش�شاته، وناتجه الوطني... علماً 

زمة قد اأدت لتاآكل  ب������اأن الظروف العامة للأ

غلبية ال�شاحقة  دخول المواطنين وجعلت االأ



زمات التي تنتجها الحرب كيف نواجه تداعيات الأ

��� 2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  2016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

من اأفراد المجتمع في اأو�شاع معي�شية غاية 

في ال�شعوبة...

الظ������روف  ف������ي  االقت�ش������ادي  اله������در 

االقت�شادي������ة التي تنتجه������ا اأزمات الحرب، 

ول  يمكن تحديد م�شادره بجهتين اثنتين: االأ

م�ش������دره اأفراد المجتم������ع، والثاني م�شدره 

الجه������ات العام������ة ذات الطاب������ع التنفيذي، 

والرقابي. مثًل اله������در في ا�شتهلك الماء، 

والكهرباء، واالت�شاالت، والغذاء، والدواء... 

واأي�شاً في ت�شميم وتنفيذ المن�شاآت الفردية 

ف������راد م�شوؤولية  وتاأثيثه������ا مثًل... يتحمل االأ

ذلك النوع من الهدر االقت�شادي...

بالمقابل تتحمل الجهات العامة الحكومية 

التنفيذية منها والرقابي������ة؛ م�شوؤولية كبيرة 

في ممار�شات الهدر االقت�شادي. مثًل وزارة 

التجارة الداخلية، وزارة ال�شناعة، ووزارات 

خ������رى... وهيئ������ة الموا�شف������ات  الدول������ة االأ

والمقايي�������ض، هيئة مكافح������ة الف�شاد، هيئة 

حماية الم�شتهلك اإ�شافة للجهات الرقابية، 

كل منها ح�شب اخت�شا�شه، تتحمل م�شوؤولية 

اله������در االقت�ش������ادي ال������ذي يدف������ع ثمن������ه 

المواطنون، واالقت�شاد الوطني ككل.

على �شعيد المواطن الفرد؛ فاإنَّ وعي 

المواطن ل������ه دور بمدى تحمله الم�شوؤولية 

بدرج������ة كبي������رة ف������ي م�شاألة تزاي������د حدة 

أو تناق�شه...من الناحية العملية،  اله������در، ا

زمة، ال ي�شعر الفرد  وال�شيما في ظروف االأ

بخط������ورة اله������در اإال عندم������ا يم�ض دخله 

)اأو جيب������ه( الخا�ض المت������اآكل اأ�شًل مثًل 

�شراف في  أو االإ ا�شتهلك الماء والكهرباء، ا

الطعام وال�شراب الواق������ع اأن الثقافة غير 

االقت�شادية التي تطغى على مجتمعنا في 

حوال العادية تجعل الحر�ض على المال  االأ

الخا�ض يغيب تاأثيره بن�شب متفاوتة ح�شب 

فراد وثقافاتهم العامة؛ بمعنى اآخر تلتقي  االأ

ظاهرة غياب الثقافة االقت�شادية مع عدم 

ح�شا�ض بالم�شوؤولية عن الخدمات ذات  االإ

ال�شف������ة العامة كالم������اء والكهرباء... التي 

تتحم������ل اأعباءها الخزين������ة العامة للدولة 

م������ن جراء مبالغ الدع������م الكبيرة المقدمة 

لمثل هذه الخدم������ات العامة... مما يوؤدي 

أو باآخر، اإلى ت�شخيم م�شاألة الهدر  ب�شكل ا

االقت�شادي الفردي. عل������ى ال�شعيد العام 

وزارة التجارة الداخلية، على �شبيل المثال 

ال الح�ش������ر ،اأ�شبح معروف������اً لدى الجميع 

أنها، ع������ادة، ال تقوم بدورها المطلوب في  ا

زمات الت������ي �شببتها الحرب...  مواجهة االأ

بع������دم ممار�شته������ا الرقاب������ة الحازمة على 

�شعار، وجودة المواد  �ش������واق من حيث االأ االأ

�شواق؛ حيث توجد �شلع  المعرو�ش������ة في االأ

رديئة، ومغ�شو�شة في كل القطاعات �شواء 

مواد غذائية، قطع تبديل، اأدوات كهربائية، 
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أو م������واد بناء... ومثل ه������ذا التق�شير، بل  ا

والتواط������وؤ اأحياناً في ممار�شة المهام التي 

حددها القان������ون يوؤدي اإل������ى نتائج �شلبية 

أف������راد المجتمع، وعل������ى االقت�شاد  عل������ى ا

الوطن������ي ككل؛ حي������ث ينف������ق الم�شتهلكون 

اأموالهم المحدودة على الرديء من ال�شلع 

وحتى غير ال�شالحة، اأحياناً، لل�شتهلك 

الب�ش������ري... وانعكا�ش������ات ذلك على �شحة 

ن�شان، و�شكن������ه، ومحيطه ب�شكل عام...  االإ

�شببه������ا التراخ������ي، و�شع������ف الرقابة على 

�ش������واق في ظل  الم������واد المعرو�شة في االأ

الغي������اب الفاع������ل لهيئ������ات الموا�شف������ات 

والمقايي�ض، وحماية الم�شتهلك وغيرها... 

مع ما يحدثه ذلك م������ن نتائج كارثية على 

المواطن وعلى االقت�شاد الكلي....

اإنَّ م�شكل������ة الهدر االقت�ش������ادي الناجم 

أو الموؤ�ش�ش������ات التنفيذي������ة  ف������راد ا ع������ن االأ

وحت������ى الرقابية، قد تك������ون ظاهرة مقبولة 

مرافقة للن�شاط االقت�ش������ادي بل قد تكون 

أل������ة عادية من خ�شائ�������ض المجتمعات  م�شا

الب�شري������ة، اإذا بقي������ت في ح������دود متدنية، 

خطر هو تفاقمها  يمكن معالجته������ا... واالأ

زمة... مع وج������ود اقت�شاد  في ظ������روف االأ

ظل خفي نا�شط... حيث ي�شعب ح�شرها، 

وتحديده������ا، و�شبطها م������ن اأجل تحجيمها 

خا�شة في غياب اإح�شاءات مقبولة ي�شعب 

زمات التي  الح�شول عليها... في ظروف االأ

أنتجتها الحرب. ا

هذا النوع م������ن اله������در الكارثي للمال 

الخا�������ض والع������ام؛ يجب الت�ش������دي له بكل 

مكان������ات المتوافرة في  جدي������ة وح������زم باالإ

أنتجته������ا الحرب  زم������ات التي ا ظ������روف االأ

المطل������وب العم������ل، ل�شب������ط كل م�شال������ك 

الهدر، واأدواته للح������د منها ومنع تفاقمها؛ 

من خلل وع������ي المواطني������ن واإح�شا�شهم 

والتعاون،  الوطني������ة،  بالم�شوؤولية  العال������ي 

وت�شاف������ر الجهود الجماعي������ة... وممار�شة 

الجهات العام������ة المعنية؛ تنفيذية ورقابية 

نظمة،  لدورها المحدد ف������ي القوانين واالأ

اإ�شافة لمحا�شبة المق�شرين، والمرتكبين، 

والفا�شدين... بهدف المحافظة على اأموال 

م������وال العامة. وتبق������ى م�شاألة  النا�������ض واالأ

مكافحة الهدر االقت�ش������ادي، وال�شيما في 

أنتجتها الحرب م�شوؤولية  زمات التي ا ظل االأ

وطنية فردية، وجماعية.

قراءة الم�شهد ال�شعبي العام في �شورية 

اليوم ت�شير اإلى اأمور تدعو للرتياح منها 

روؤية المواطنين ال�شوريين ال�شامدين في 

اأر�شهم، المتفانين في اأعمالهم، وفي كل 

المحدودة...  مكان������ات  وباالإ القطاعات، 

يتعامل������ون بواقعية مع مهنه������م المختلفة 

ب������كل ج������د، و�ش������دق، وقناع������ة... رغم 
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زمات  االأ وتداعيات  القا�شي������ة،  الظروف 

أنتجتها الحرب على الوطن لهوؤالء  الت������ي ا

المواطنين ال�شوريي������ن ال�شامدين الذين 

أبنائهم ال�شهداء... ينظرون  يقدمون دماء ا

بقلق اإلى بع�������ض المظاهر الخطرة التي 

أ�شمالية  تذكرنا، تجاوزاً، باآليات عمل الرا

ثري������اء غناً،  المتوح�ش������ة الت������ي تزي������د االأ

والفقراء فقراً... والتي تدفع بالكثير من 

اأفراد الطبقة المتو�شط������ة لين�شموا اإلى 

�شرائح المجتمع الفقيرة...

زمات التي تنتجها الحرب تظهر  في االأ

فئة من الفا�شدين، مقتن�شي الفر�ض، ممن 

يمار�ش������ون التجارة ال�ش������وداء يجمعون من 

م������وال باأ�شالي������ب ملتوية، اأقرب  خللها االأ

نظمة  اإلى التوح�ض، ومن خ������لل تجاوز االأ

�شا�شي تعظيم  والقوانين النافذة...همهم االأ

رب������اح ال�شريعة بطرق  ثرواتهم وتكدي�ض االأ

غير م�شروعة، وعادة يحولون اأموالهم اإلى 

خ������ارج الوطن تهريباً ف������ي وقت يعاني فيه 

غلبي������ة ال�شاحقة من اأفراد المجتمع من  االأ

الظ������روف المعا�شية القا�شي������ة... مقتن�شو 

الفر�������ض ال�شارق������ون ق������وة ال�شع������ب هوؤالء 

ي�شكلون خطراً عل������ى المجتمع والوطن... 

بالمنا�شبة تح�شرن������ي وقائع فيلم اأمريكي؛ 

م�شم������ون الفيلم يدور ح������ول �شخ�ض يقوم 

ب�شلوكي������ات اإجرامية، يمار�������ض القتل بكل 

موال...  أنواعه م������ن اأجل الح�شول على االأ ا

أو  جهزة الحكومية ر�شده، ا وال ت�شتطي������ع االأ

�شبطه، اأو معاقبته... ويقوم هذا ال�شخ�ض 

موال الم�شروقة في  القاتل، ال�شارق بو�شع االأ

حفرة، ويخرج المال القديم لي�شمه، ويمتع 

ناظريه به... ثم يرجعه اإلى الحفرة... اإلى 

اأن قت������ل في جريم������ة كان يحاول تنفيذها. 

م������وال في الحفرة التي ال يعرف  وبقيت االأ

اأحد غي������ره مكانها... ال�ش������ك اأن الرمزية 

التي تمثلها ق�شة هذا الفيلم ت�شير بو�شوح 

موال المكت�شبة ب�شورة غير  اإل������ى م�شير االأ

م�شروعة والتي يعّبر عنها باللهجة العامية 

موال الحرام(..  )االأ

نعر�ض هن������ا لبع�ض الق�شاي������ا - على 

�شبيل المثال – منها اإدارة التجارة الداخلية 

الم�شتقات  توزي������ع  الم�شتهل������ك،  وحماي������ة 

النفطية وانعكا�شاتها، والجدل الدائر حول 

تر�شي������د الم�شت������وردات... وه������ذه الم�شائل 

وغيرها تدار ب�شكل غير اإيجابي ال ين�شجم 

زمات  م������ع متطلبات مواجه������ة تداعيات االأ

أنتجتها الحرب... التي ا

أداء  زمات يبرز، �شع������ف في ا ف������ي االأ

جه������زة الحكومي������ة، والهيئات  بع�������ض االأ

�شواق من جه������ة فعاليتها  المنظم������ة للأ

في التنظيم والرقاب������ة... مع �شعف في 

آليات حماية الم�شتهلك من حيث الجودة  ا
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�شعار، و�شبط ومعاقبة المخالفين...  واالأ

ومنع  للمت�شرري������ن،  الحق������وق  واإع������ادة 

الممار�شات االحتكارية... مما يزيد من 

ال�شعور بالقل������ق على الم�شتوى المعي�شي 

للمواطنين؛ من حي������ث وفرة الخدمات، 

أ�شعارها.. وجودتها، ومعقولية ا

آلي������ات اإلزامية  يج������ب و�شع برام������ج وا

ي�ش������ال  الإ  - المتواف������رة  مكان������ات  باالإ  –
الم�شتقات النفطية اإلى المواطنين بال�شعر 

الر�شمي، واإق������رار اأوجه الدعم للفقراء... 

واإي�ش������ال الم�شتق������ات النفطي������ة المتاحة 

آليات  للمزارعين، وال�شناعيين، وبموجب ا

نتاج الوطني...  وا�شحة ت�شاهم قي دعم االإ

ومكافح������ة الف�ش������اد الذي خلقت������ه ال�شوق 

ال�ش������وداء للم�شتقات النفطي������ة باأ�شعارها 

المرتفع������ة جداً مم������ا انعك�������ض �شلباً على 

أ�شعار النقل، وعل������ى ال�شناعة، والزراعة  ا

كما هو معروف...

من ناحي������ة اأخرى فاإن الج������دل الدائر 

اليوم بين غ������رف التجارة ووزارة االقت�شاد 

والتجارة الخارجية؛ ح������ول �شيا�شة تر�شيد 

الم�شت������وردات؛ يك�ش������ف بو�ش������وح الثغرات 

الكبي������رة ح������ول ه������ذه ال�شيا�ش������ة... والتي 

زمات ومقتن�شو الفر�ض  ينفذ منها تجار االأ

أرباح �شخمة غير  لممار�شة الف�شاد وتحقيق ا

م�شروعة... يك������ون المواطنون واالقت�شاد 

التن�شيق  المطل������وب  �شحيته������ا.  الوطن������ي 

دارات  بي������ن غرف التجارة وال�شناع������ة واالإ

اإل������ى برامج وا�شحة  االقت�شادية للو�شول 

مكانات  وواقعية للم�شت������وردات - �شمن االإ

المتاحة – ت�شع حداً للف�شاد والفا�شدين... 

يمك������ن اأن تحفظ حقوق جميع المواطنين، 

واالقت�شاد الوطني.

لم������ا كان قان������ون ال�شرائ������ب ال�شوري 

)مث������ل معظم قوانين ال�شرائب في العالم( 

رباح غي������ر الم�شروعة ل�شرائب  يخ�شع االأ

دارة  أن������ه يجب على االإ الدخ������ل فاإنني اأرى ا

الحكومي������ة المعني������ة العمل عل������ى ح�شر 

رباح غي������ر الم�شروعة لتجار  وتحدي������د االأ

زمات، ومقتن�شي الفر�ض في االقت�شاد  االأ

العادي، وفي اقت�شاد الظل... واإخ�شاعها 

رباح مم������ا ي�شاهم في  ل�شرائب دخ������ل االأ

تاأمين موارد اإ�شافية للخزينة العامة للدولة 

موال  وبالتوازي يجب اأن يحال اأ�شحاب االأ

المكت�شبة ب�شكل غير م�شروع اإلى الجهات 

القوانين  لتطبي������ق  المخت�شة  الق�شائي������ة 

النافذة... واأعتق������د اأن معالجة الموا�شيع 

التي عر�شت، على �شبيل المثال، يُعّد، في 

دارات الحكومية المعنية  ظل عدم قيام االإ

بدوره������ا المطلوب... جزءاً من الم�شوؤولية 

الوطنية للدولة التي يتطلع اإليها المواطنون 

كملذ اآمن... لتتدخل ب�شكل اإيجابي وفعال 
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من اأج������ل تر�شيخ �شيادة القان������ون، وتاأكيد 

م�شداقية الدولة وتعزيز هيبتها.

ويحتاج ذلك م������ن الم�شوؤولين اأن تتوافر 

لديه������م الخبرات، والكف������اءات، واأن يتحلوا 

بالحكم������ة التخ������اذ الق������رارات الواقعي������ة، 

ن  مكان������ات المتواف������رة الأ وال�شجاع������ة وباالإ

ال�شجاعة، والحكم������ة، والواقعية، والخبرة؛ 

دارة الحكومية  ت�شكل المتطلبات الرئي�شية للإ

زم������ات.. بالمقابل  لمواجه������ة تداعي������ات االأ

�شخا�������ض الذين تن������اط بهم  يجب عل������ى االأ

الم�شوؤوليات اأن يمتلكوا القدرة على التحمل، 

ح�شا�ض العالي بالم�شوؤولية  واالن�شباط، واالإ

نظمة، والتعامل مع  في تطبيق القوانين واالأ

المواطنين ب�شدق و�شفافية، وعدم التهرب 

من الم�شوؤولية… ومن الم�شلمات المعروفة 

زمات، الوقت للتعلم والتجريب..  أنه، في االأ ا

ويجب اأن يتمتع الم�شوؤول الحكومي بالقدرة 

زمة… واأن  على المب������ادرة في ظ������روف االأ

ي�ش������ار لتعيين الك������وادر الخبيرة في مواقع 

الم�شوؤولية، واال�شتفادة من الخبرات الوطنية 

�شراكهم في معركة  ذات الكفاءات العالية الإ

زم������ات، المطلوب  حماي������ة الوطن… في االأ

م������ن الحكوم������ة التدخل ومواجه������ة ظواهر 

مخالف������ة القان������ون، واال�شتهت������ار والف�شاد، 

وتطبي������ق المحا�شب������ة... وال يجوز االعتماد 

آليات ال�شوق ونترك تقلبات  عل������ى ع�شوائية ا

أداء ال�شوق تع�شف هنا وهناك... ا

فكار  اأخي������راً ناأمل اأن ت�شاعد ه������ذه االأ

الت������ي عر�شت في تعزي������ز وتفعيل التدخل 

يجاب������ي للحكوم������ة لتعوي�������ض ال�شعف  االإ

والتق�شي������ر والتره������ل في بع�������ض مواقع 

الم�شوؤولية الحكومية... وبالتالي تعزيز دور 

زمة، وبما  الحكوم������ة لمواجهة تداعيات االأ

ينعك�ض اإيجاباً على المواطن، والوطن.
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مار�ت �لعربية �لمتحدة.  �أديبة و�ساعرة عر�قية مقيمة في �لإ ❁

بني الكاتب والكتاب والقارئ

�ساجدة المو�سوي

❁

ؤدرته م�ؤ�س�سة الفكر درته م��س�سة الفكر درته م�ؤ�س�سة الفكر  درته م�سدرته م�س س�س�  ف������ي اآخر تقرير اأ

طن �طن �طن  �ل التنمية الثقافي������ة في ال�ل التنمية الثقافي������ة في ال ل التنمية الثقافي������ة في ال�ل التنمية الثقافي������ة في ال� �العربي ح�������العربي ح������

������ار س������ار س������ار اإلى اأن معدل ق������راءة الطفل  س�س� أ العربي ا

�/ دقائق في العام مقارنة ب�/ دقائق في العام مقارنة ب� /12/  العربي/6

األف دقيقة ف������ي الغرب، وفي درا�سة مماثلة 

ارت سارت سارت  س�س� أ ر سر سر ا سعلى للثقاف������ة في م�سعلى للثقاف������ة في م� للمجل�س الأ

اإلى اأن معدل القراءة للفرد العربي هي ربع 

ي������ا�ي������ا�ي������اً مقارنة م������ع /11/كتاباً في  �فحة �سن�فحة �سن فحة �سنسفحة �سنس س�س�

اأميركا و/7/ كتب في بريطانيا.

ن ه������ذه الظاه������رة محبطة �ن ه������ذه الظاه������رة محبطة �ن ه������ذه الظاه������رة محبطة  �قد تك�������قد تك������

ة والكل يعرف سة والكل يعرف سة والكل يعرف  سوباعثة على القل������ق خا�سوباعثة على القل������ق خا�
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 بها �أمتنا 
ُّ
لتي تمر
ُّ
لتي تمر
ُّ

وزر �ل�سنو�ت �لعجاف �

�لعربي������ة، فالحروب من جه������ة، و�لنزوح 

و�لهجرة من جهة �أخ������رى و�زدياد وتائر 

�سباب تدعو  �لفق������ر و�لبطالة، كل تلك �لأ

�لتر�لتر�جع، وما ل������م تتوقف �لحروب  �إل������ى �

�لنز�لنز�ع������ات �لم�سلح������ة ف������ي �لمنطق������ة  و�

ليمك������ن �أن تقول لعجل������ة �لتقدم �سيري 

مام. �إلى �لأ

من ناحية �أخ������رى )وهذ� �أمر غريب( 

�أن جمي������ع �لمطاب������ع في �لوط������ن �لعربي 

�س�سات و�س�سات وؤ�س�سات  ولثقافة ومولثقافة وم تطبع، وجميع وز�ر�ت �

ر، سر، سر،  سلتوزي������ع تطبع وتن�سلتوزي������ع تطبع وتن� ر وسر وسر و� سلن�سلن� ������ركات س������ركات س������ركات � سو�سو�

�ف من معار�ض �ف من معار�ض �لكتب في  وكل عام تقام �آل

رين سرين سرين  سلعربي وتزدحم بالنا�سلعربي وتزدحم بالنا� عم������وم �لوطن �

و�لرو�د و�لمت�سوقين!

هناك حقيقة ل يغفلها متابع �أل وهي 

�لقر�لقر�ءة وهو  �أن �لعرب������ي مجبول على حب �

ه������د له تاريخه سه������د له تاريخه سه������د له تاريخه �لعريق  ساري ي�ساري ي� اري ي�ساري ي�س سن�سان ح�سن�سان ح� �إ

�لتاريخ وهو من  ّن�ساني على مّرن�ساني على مّر ه وه وؤه �لإ وعطا

ر�ض  م �سكان ولى وعلم �سكان ولى وعلّم �سكان �لأ بجدية �لأ �أوجد �لأ

�لقر�لقر�ءة و�لكتابة و�لتقويم و�لح�ساب و�لفلك  �

د�ب و�لفنون حتى كتبت  أبدع �لآ و�لط������ب و�

ارة سارة سارة  سلح�سلح� لمانية هونكة عن � رقة سرقة سرقة �لأ سلم�ست�سلم�ست� �

�لعرب �لتي  ضم�ضم�ض م�سم�س س�سمت كتابها )�س�سمت كتابها )� أ �لعربية و�

�سطعت على �لغرب( يذكر �أن �لجرحى في 

حروب �ل������روم كان �لق�ساو�سة يعالجونهم 

نجي������ل على جراحهم  بق������راءة �شيٍء من االإ

في وقت ذاته كان ابن �شينا ببغداد يجري 

العمليات الجراحية.

ن العربي ال يحب  أ اإذن لي�ض الأ ال نق������را

الق������راءة، بل هو من نزل الوحي على نبيه 

العربي محمد )�شلى اهلل عليه و�شلم( باأول 

أ( مدركاً جل وعل اأن  ه������ذه الحروف )ِاقرا

أ  ن�شانية �شيقرا العربي �شليل الح�شارات االإ

أ، فق������راأ حتى و�شل بح�شارته  أ ويقرا ويقرا

�شلمي������ة اإلى ال�شي������ن �شرقاً  العربي������ة االإ

وجنوب فرن�شا غرباً.

كان الجاح������ظ يق������ول: »اإن������ي ال اأعلم 

�شجرًة اأط������ول عمراً وال اأطي������ب ثمراً وال 

اأقرب مجتنى من كتاب« 

وكان الماأمون ي������وزن الكتاب بالذهب 

ليخرج العالم من دارته مرفوع الراأ�ض غنياً 

بعلمه وماله.

ف������ي بدايات النه�ش������ة العربية وبعد 

قط������ار العربية من  اأن تح������ررت ج������ل االأ

اال�شتعم������ار الغرب������ي منت�ش������ف الق������رن 

الع�شرين وما بعده ن�شطت حركة التاأليف 

الكت������ب والمجلت  والن�ش������ر و�ش������ارت 

�شواق والمكتبات و�شار  العربية تملأ االأ

الكتاب العربي ينتق������ل من بلد اإلى اآخر 

يدي والعق������ول، وما من اأديب  تتلقفه االأ

فيما بعد من جيل ال�شتينات وما بعدها 
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أ لطه ح�شي������ن وعبا�ض محمود  اإال وق������را

العق������اد واإح�شان عبد القدو�ض وال�شياب 

ونازك الملئك������ة والجواهري وغيرهم 

دباء العرب الكبار. من االأ

كان ذل������ك العه������د اأي�شاً عه������د ا�شتقرار 

وثب������ات اجتماعي و�شيا�ش������ي �شجع على نمو 

الثقافة وازدهارها.

نعود اإلى حقبتنا الحالية، حقبة الركود 

والتراج������ع )الموؤقت اإن �شاء اهلل( فب�شبب 

آنف������اً تراجع������ت القراءة  أ�شرن������ا اإليه ا م������ا ا

والمطالعة، كذل������ك تراجع التعليم، ودورة 

أ�شرة  أ م������ن طفل متعلم، ا التعليم التي تبدا

متعلم������ة، مجتمع متعلم، ينت������ج عن ذلك 

ح������راك ثقافي يوؤدي اإل������ى وعي وتح�شر 

داب والفنون  بالتال������ي تزدهر العل������وم واالآ

أ العل������وم ترفد المجتم������ع ب�شناعة  وتب������دا

وزراعة وتجارة متط������ورة كما يحدث في 

العالم المتق������دم، هناك ت�شب������ح القراءة 

جزءاً من حي������اة الفرد المتعل������م، فتزيده 

اإدراكاً بواجبات������ه وم�شوؤولياته تجاه نف�شه 

وتجاه المجتمع.

أو كان  أ بطفل لم يتعلم ا لكن عندما نبدا

تعليم������ه �شعيفاً في مجتم������ع اأهمل التعليم 

�شب������اب ل�شنا ب�شددها، تكون المخرجات  الأ

بم�شوؤولياته������م  الوع������ي  قليل������ي  أف������راداً   ا

المجتمعي������ة �شرع������ان ما يكون������ون عر�شة 

امة والخراف������ات والحركات  ف������كار الهدَّ للأ

الغوغائي������ة والع�شاب������ات الطفيلية وكل ما 

ي�شحب عجلة البلد اإلى الوراء.

ن نقف عند مفترق الطرق،  نحن االآ

أ بثورة ف������ي التعليم ون�شاوي  وما لم نبدا

اأج������ور المعلمي������ن باأج������ور المهند�شين 

طب������اء والق�شاة ال نك������ون قد وقفنا  واالأ

طباء  على عتبة التقدم، حين غ�شب االأ

والمهند�ش������ون والق�ش������اة عل������ى اأنجيل 

نها جعلت  ألمانيا الأ ميركل رئي�شة وزراء ا

اأج������ور المعلمي������ن اأعلى م������ن اأجورهم، 

أ�شاويكم بمن  اأجابتهم: كيف تريدون اأن ا

علموكم؟!.

ولى لحلقات  أ من الحلقة االأ اأجل نبدا

البن������اء الثقافي والعلمي ف������ي المجتمع، 

خرى،  التعلي������م، وال نن�شى الحلق������ات االأ

اأن يكون الكتاب متواف������راً ب�شعر معقول 

للق������ارئ، اأن نجعل القطاع الخا�ض الذي 

يث������رى من دخول المواطني������ن اأن ي�شاهم 

في تعجيل التعلي������م ويمد الثقافة بدعم 

مادي وب�شري.

اأن ال ن�شم������ح للكت������اب ال�شعي������ف باأن 

نه �شيحبط القارئ  يت�ش������در المطبوعات الأ

وي�شب������ب عزوفاً ع������ن الق������راءة، اأن ندعم 

الكتاب الناجح الممتع المفيد ونرفع �شاأن 

كاتبه لنحفز النا�ض على القراءة.
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لقد الحظ������ت وهذه �شهادة للتاريخ اأن 

قط������ار العربية التي  أوائل االأ �شوري������ة من ا

أن�شاأت المراكز  اهتمت بالتعليم والثقافة وا

الثقافية ف������ي جميع المحافظات والمدن 

رياف.  وحتى االأ

وق������د كان م������ن مخرج������ات التعلي������م 

دباء  والثقاف������ة كم كبير من العلم������اء واالأ

والفناني������ن حتى كادت اأن تك������ون �شورية 

أن�شط  خي������رة من ا ربعة االأ ف������ي العقود االأ

ال�شاح������ات العربية ف������ي الثقافة والعلوم 

والفنون.

لك������ن ذلك ما ال يروق لدوائر الغرب 

أريد الخو�ض بال�شيا�شة،  واأجنداتهم... ال ا

من  هل ال�شيا�شة واأدعو اهلل باالأ أتركها الأ ا

م������ان ل�شوري������ة وكل بلدن������ا العربية  واالأ

اللهم اآمين. 
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�أديب وناقد و�أ�ستاذ جامعي. ❁

ْبية ّ ْبيةألعاِب ال�صِ ّ ْبيةاألعاِب ال�صِ ّ ألعاِب ال�صِ ألفاُظ األفاُظ األفاُظ 

في

 الُمْعَجم الَعربّي الَقديم
د.�شوقي المعري

❁

 قد يك������ون ه������ذا العنوان غريب������اً، وهو 

كذلك، وق������د يكون جديداً، وهو كذلك، وقد 

ته لما هميته لما همّيته لما  أ ّيكون مهّمايكون مهمايكون مهّماً، بل هو كذلك، ولوال ا

لعاب فهو  لفاظ االأ الن يخ�ص�ص بحث الن يخ�ص�ص بحث الأ اكان! فاكان! فاأ

������ا ال يعرفه معظمنا حتى و مم������ا ال يعرفه معظمنا حتى و مّم������ا ال يعرفه معظمنا حتى  أ من الجديد ا

صخو�صخو�ص المعجم العربي القديم،  أنا قب������ل اأن اأ ا

اأحداً التف������ت اإلى هذا، مقارنة  نَّ
أ ا ّظ������ّنظ������ّن
أ وال ا

ألعاب كثيرة حديثة وجديدة  بم������ا اأمامنا من ا

ابق...صابق...صابق... صرعت ف������ي القرن هذا والقرن ال�صرعت ف������ي القرن هذا والقرن ال� رعت ف������ي القرن هذا والقرن ال�اخترعت ف������ي القرن هذا والقرن ال�اختُ

َّطفالن������ا، لكنَّطفالن������ا، لكنَّ معظمها 
أ و�ص������ارت بين اأيدي ا

!! وهذا-لعمري-تق�صير 
ّ
جنب������ي
ّ
جنب������ي
ّ
أ كان بلفظ ا
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في قراءة المعجم من كّل الجهات، وال�سيما 

ّن يبحث عن المعجم التاريخي الذي رّبما ن يبحث عن المعجم التاريخي الذي ربما ن يبحث عن المعجم التاريخي الذي رّبما  ن يبحث عن المعجم التاريخي الذي ربممن يبحث عن المعجم التاريخي الذي ربمّم

�سنبقى ن�سمع به، من دون اأن يتحقق!!

ظهر ما يمكن  قراءة عن������وان البحث تظهر ما يمكن  قراءة عن������وان البحث تُظهر ما يمكن  اإنَّ

نه:منه:ّمنه: مسمس سن يت�سن يت� أ ا

�أ-�ألفاظ:

اإل������ى مئة لفظ،  ّلفاظ الن�ّصلفاظ الن�ّص
أ ������ل س������ل س������ل ا سلم ت�سلم ت�

رجوحة- ُاليُعرف منه������ا اليعرف منه������ا اليُعرف منه������ا اإاّل لفظان فقط: االأ

اعرف، بل اإعرف، بل إعرف، بل إّن كثيراً عرف، بل لفاظ فلم تعرف، بل لفاظ فلم تُ ا بقية االأ ا بقية اما بقية امَّ أ اة! اة! ا ّالم�ّسة! الم�سة! الم�ّس

يرى-قيرى-ّقيرى- ُنبوثة-البُقنبوثة-البقنبوثة-البُ
منها لفظه غري������ب مثل: االأ

ّريفطّي������ة-ريفطي������ة-ريفطّي������ة- ريفطيسريفطيسُّ سل�سة-ال�سل�سة-ال� ل�سة-ال�عل�سة-ال�َع ّدح-الّددح-الّد دح-الدندح-الدنْ نحنَح دحدَحَدبدلى-َد

ِاح-الِفئال-القجقجة-اح-الفئال-القجقجة-اح-الِفئال-القجقجة- اح-الفساح-الفس و� و�سالطبطابة-عظم  سالطبطابة-عظم 

نَّ
أ ا كسكسّك س-اليرمع...ومام������ن �س-اليرمع...ومام������ن � صلوبع-مدادقي�صلوبع-مدادقي�ص لوبع-مدادقي�قلوبع-مدادقي�َق

ُلف������اظ كانت ُم�ستعمل������ة يعرفها من لف������اظ كانت م�ستعمل������ة يعرفها من لف������اظ كانت ُم�ستعمل������ة يعرفها من 
هذه االأ

رجوحة الذي  ا با باأّن لف������ظ االأ ي�ستعمله������ا علماً

ه غير ما ورد في المعجم!نعرفه غير ما ورد في المعجم!نعرُفه غير ما ورد في المعجم!

بيان: بيان:ل�صبيان:ل�صّ ّل�صّ ب-�ألعاب �

لعاب  ألفاظ االأ الالفت للنظر في قراءة ا

أو  بية ا بية سبية سّ سة لل�سّة للّ�ة لل� ة لل�سة لل�س س�س� �س�سّ سخ�سخ� ُلعاب كانت ُمخ�لعاب كانت مخ�لعاب كانت ُم
نَّ هذه االأ

أ ا

ذكر، ولكن لم يرد نها كانت ال تذكر، ولكن لم يرد نها كانت ال تُذكر، ولكن لم يرد  أو اأ بيان، ا بيان، سبيان، سّ سال�سّالّ�ال�

إ للبنات! اللهم اإال لفظ  إ للبنات! اللهم  اساساً س�س� �س�س سلف������ظ منها مخ�سلف������ظ منها مخ�

للجواري!  ������اس������اس������اً  س�س� �س�س سة ال������ذي كان مخ�سة ال������ذي كان مخ� ة ال������ذي كان مخ�سة ال������ذي كان مخ�س سالحنب�سالحنب�

ووال�سووال�سوؤال هل هذا كان ممنوعاً على الفتيات؟ 

نَّ كثيراً
أ ابالتابالتاأكيد، نعم، فنح������ن مازلنا نذكر ا

ت عن الفتيات والبنات حتى عت عن الفتيات والبنات حتى َعت عن الفتيات والبنات حتى  عنعِن ُلعاب ُمنلعاب منلعاب ُم
من االأ

صوقت لي�صوقت لي�ص ببعيد، فهو من العيب!  

ج� -المعجم العربي القديم:

أو  يو�ش������ف المعج������م العرب������ي بالقديم، ا

أّلف قبل ع�شر  يُحّدد بالقدي������م، لكل معجم ا

أّن معجم »تاج العرو�ض«  النه�شة العربية، اأي ا

للزبي������دي )ت 1205ه�( هو اآخر معجم يُعتّد 

به �شمن ه������ذا التبويب، وتاج العرو�ض الذي 

كبر قد �شّم كل ما �شبق من  �شمل واالأ يعّد االأ

معاج������م بدءاً من معجم »العي���ن« للخليل بن 

اأحم������د الفراهيدي وانته������اًء بمعجم »ل�شان 

الع���رب« الب������ن منظور مروراً ب������كل المعاجم 

�شا�ض  خ������رى ال�شح������اح والمقايي�������ض واالأ االأ

والعباب وغيرها.

وقد يك������ون مفيداً االعتم������اد على هذا 

لفاظ  أو التاأريخ في تحديد دخول االأ التق�شيم ا

في المعجم العربي، بعبارة اأخرى في التاأريخ 

ألفاظ بعد  للمعجم العربي...فم������ا ورد من ا

أو الحديث  »تاج العرو�ض« هو م������ن الجديد ا

أو المعا�ش������ر الذي يمكن اعتب������اره امتداداً  ا

لفاظ  للمعجم وهذا ينطبق على كثير من االأ

في عناوي������ن وموا�شيع وبح������االت مختلفة، 

وال�شيم������ا ما يت�ش������ل بالحي������اة االجتماعية 

مر  الت������ي تتطور طبيعي������اً، ويُلحظ ه������ذا االأ

لعاب  ألفاظ االأ ف������ي كل تلك العناوين، ومنها ا

التي لم يبق منه������ا اإال كلمتان اثنتان مازالتا 

تحافظان على وجودهم������ا في حياة النا�ض، 

نها  وف������ي المعجم، وهذه نقطة جّد مهمة، الأ
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ت�شاعد كثي������راً في التعرف على حياة النا�ض 

التي كانوا يعي�شونها.

لفاظ: 3-قراءة الأ

لم يهتّم علماء المعاجم واللغة بهذا النوع 

أو  نهم بعي������دون عنها، ا لفاظ، رّبما الأ م������ن االأ

ّن عدده������ا قليل جداً، لك������ّن هذا ال يمنع،  الأ

ألف������اظ ي�شتعمله������ا النا�������ض، وخا�شة  فه������ي ا

هّم الذي يمكن  طف������ال، ولكّن ال�ش������وؤال االأ االأ

طرحه: لماذا ل������م ي�شرح العلماء نوع اللعبة؟ 

همال اأي�شاً؟ وممَّ تتاألف؟ اأهو االإ

ألعاب  لفاظ التي تدّل على ا اإنَّ ق������راءة االأ

مور  الطفل قديم������اً تر�شدك اإل������ى بع�ض االأ

اأهّمها اأن المعجم اأو �شاحب المعجم اخت�شر 

أو تعري������ف اللعبة باأن ق������ال: لعبة  العب������ارة ا

أو لعبة لل�شبيان،  أو لعبة لل�شبية، ا عراب، ا للأ

أو لهم...المهّم  أو للعجم، ا أو ل�شبيان العرب ا ا

�شت لل�شبية ال للبنات. أنها خ�شّ ا

������ا الم������ادة الت������ي كانت ت�شن������ع منها  مَّ
أ ا

أولية مّما ي�شتعمله  لعاب فاإّنما هي مواد ا االأ

النا�ض ف������ي حياتهم، وهذا يظهر في بع�ض 

لع������اب الت������ي ذكر فيها �ش������يء من هذا؟  االأ

أنه نوع  ّن معظمه������ا ل������م يذك������ر في������ه اإال ا الأ

من اللعب، وما ا�شتعم������ل كان الخرقة، اأي 

بقايا قما�������ض، يكّتله الطفل ويجعله كالكرة 

ويله������و بها، وه������ذا ال ي������زال م�شتعمًل في 

أو اأن يكون جزء  بع�ض المناطق الفقي������رة! ا

من اللعبة قطعة خ�شبية �شغيرة، اأو خيطاً 

يرب������ط لعبة كالخّرارة، وهذه اأي�شاً هي من 

لعاب الت������ي ال تزال في بع�ض المناطق،  االأ

وه������و ما ي�شّميه العام������ة البلبل، وهو نف�شه 

الخذروف والّدوارة والّدوامة، وكذلك كانت 

لعاب تعتمد الت������راب الذي على  بع�������ض االأ

ر�������ض ير�شمون عليه خطوط������اً وي�شّكلون  االأ

ألعاباً، وهي اأي�شاً مازالت م�شتعملة،  منه������ا ا

�شة للبنات! ولكّنها-غالباً-مخ�شّ

ألع������اب تعتمد الم�ْش������ك وال�شبط  وثّمة ا

أنف�شهم، وهي ال تزال  والحم������ل بين ال�شبية ا

لعاب ما كان يعتمد فيه  أي�شاً... ومن هذه االأ ا

ألعاب  على الَبعر، وهو لي�ض ببعيد عن بع�ض ا

طف������ال في اأماكن كثيرة كانت تعتمد كعب  االأ

ألعاب  حج������ار في ا العظ������م، والدحاحل، واالأ

متنوع������ة، وهذا يعود اإلى ح�ش������ب ما يتي�شر 

لل�شغار اأن ي�شتفيدوا منه!  

�شياء  لعاب يعتمد بع�ض االأ نَّ بع�ض االأ
أ اأي ا

خر اللع������ب فيما بين  الح�شي������ة، وبع�شها االآ

ر�ض ويخباأ  ال�شبية، كاأن تحفر ُحفرة في االأ

فيه������ا �شيء ثم يطل������ب اإخراجه ومن ي�شتطع 

أو الم�ّش������ة التي التزال معتمدة  يكن الفائز، ا

ن.. و كذلك الُغمي�شاء.. حتى االآ

اإنَّ لمثل هذه المو�شوعات اأهمّية كبرى 

على الرغم من �شغ������ر حجمها، فالحجم 
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همية فكم م������ن كلمة  لي�������ض مقيا�ش������اً للأ

أّثرت في عمل اأكثر من �شفحات،  واحدة ا

وم������ا اأوردناه في هذا البحث الموجز اإّنما 

حلقة �شغي������رة من حلقات كثي������رة تت�شل 

ألفاظ  بالتط������ور المعجمي، فم������ا ورد من ا

يعطي �ش������ورة عن حي������اة اجتماعية كان 

ألعابهم  يعي�شها ال�شغار قديماً، و�شورة عن ا

ألعاب ال�شبي������ة دون البنات، وما  هّم ا واالأ

أ�شياء ا�شتفاد منها، لكّن  كان يحيط به من ا

هّم في هذا كلّه اإغفال المعجم العربي  االأ

�شرح اللعبة، ماخل بع�ض الكلمات القليلة 

ج������داً... وق������د ال نعرف ال�شب������ب، ويمكن 

ألم ت�شتطع  �شئلة اأهّمه������ا: ا ط������رح بع�ض االأ

أّن هذا  أم ا اللغ������ة اختراع لفظ منا�ش������ب؟ ا

لم يك������ن من اهتمام اأ�شح������اب المعاجم؟ 

نف�شنا التوّقع قليًل فما ورد  وقد نجي������ز الأ

م������ن ا�ش������م كان يعتمد �ش������كل اللعبة، مثل 

ة، والخّرارة، والدّوامة.. 
ّ
رجوحة، والم�ش االأ

لفاظ عن  ونختم بالقول كما غابت هذه االأ

المعجم غابت عن معظم ال�شعر، ولم يكن 

أث������رٌ يُذكر، وهذا هو ال�شبب الرئي�شي  لها ا

الذي دفعنا اإلى كتابة هذا البحث، وليكن 

خطوة من خطوات المعجم، وفا�شًل عّما 

ألعاب، وعّما �شار بين  عرفه القدماء من ا

يدي �شغارنا، والفرق ال �شك وا�شع.

لعاب معجم األفاظ الأ

رجوح���ة: هي الت������ي يُلعب بها، خ�شبة  الأ

توؤخ������ذ فيو�شع و�شطها على  ت������ل عال،  ثم 

يجل�ض غلم  على اأحد طرفيها،  وغلم اآخر 

خر فتَرَج������ح الخ�شبة بهما  عل������ى الطرف االآ

خر. ويتحركان فيميل اأحدهما ب�شاحبه االآ

عراب. �شلوبة: لعبة للأ الأ

�ْشن: لعبة ي�شّمونها ال�شبطة والم�ّشة. الأ

أنهم يدخلون  نبوثة: لعبة لل�شبيان وذلك ا الأ

�شيئاً في حفير فمن ا�شتخرجه َغلب.

يرى: لعب������ة لل�شبيان وهي كومة من  البُقَّ

تراب وحولها خطوط.

الَبْو�شاء: لعبة ل�شبيان العرب. 

وز: الخ�شبة يُلعب بها بالُكّجة. التُّ

ون: ِخرقة يلعب عليها بالُكّجة.  التُّ

الُجّباع: �شهم ق�شير يرمي به ال�شبيان. 

الَجْحفة: اللعب بالكرة.

الِجعرّي: لعب������ة لل�شبيان وهو اأن يُحمل 

أيديهما. ال�شبي بين اثنين على ا

ن�شل مدور  الُجّم���اح: �شه������م �شغي������ر للإ

الراأ�ض يعلم به ال�شبي الرمي.

أربعة ع�شر. الِجْي�ض: لعبة ب�شبع بعرات في لعب ا

الِحرز: الجوز المحكوك.

الحزّقة: �شرب من اللّعب. 

الحظ���وة: �شهم �شغير يلعب به ال�شبيان 

لتعلم الرمي.
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الَحْنب�شة: لعب الجواري بالبادية.

الحوال�ض: لعبة ل�شبيان العرب. 

ى الدارة. الُحوطة: لعبة ت�شمَّ

الخ���ذروف: �شيء ي������دوره ال�شبي بخيط 

في  يديه فيُ�شمع له دوّي. 

َخ���راج: ا�ش������م لعبة لهم، وه������و اأن يم�شك 

اأحدهم �شيئاً بيده، ويقول ل�شائرهم: اأخرجوا 

ما في يدي.

الخرارة: لعبة لل�شبيان = الدوامة.

عراب. الُخّطة: لعبة للأ

باخ: لعبة لهم. الدُّ

ُدّبى حجل: لعبة لهم.

وق: لعبة لل�شبيان. بُّ الدَّ

ِدِحْن���ِدح: لعب������ة لل�شبي������ان يجتمعون لها 

فيقولونها فمن اأخطاأ قام على رجل وَحجل 

�شبع مرات.

َخْيلياء: لعبة للعرب. الدُّ

ْرقلة: لعبة لل�شبيان. الدَّ

ركلة: لعبة للعجم= �شرب من الرق�ض. الدَّ

عراب.  �ّشة: لعبة ل�شبيان االأ الدَّ

ْعَك�شة: لعبة. الدَّ

الّدكر: لعبة للزنج والحب�ض.

الّدماخ: لعبة لهم غير الّدباخ.

الّدمه: لعبة لل�شبيان.

رجوحة. الّدوداة: االأ

أوتار ي�شرب بها. آلة لهو لها ا باب: ا الرَّ

ّجاحة: حبل يُعلّ������ق ويركبه ال�شبيان،  الرُّ

ويقال له: الّتواعة والغّواطة والّطواحة. 

الّرّفا�شة: لعبة لهم.

رجوح���ة: ا�ش������م لخ�شب������ة  حلوق���ة= الأ الزُّ

ي�شعها ال�شبيان على مو�شع مرتفع ويجل�ض 

على طرفها الواحد جماعة،  وعلى الطرف 

أثقل  خر جماعة،  فاإذا كان������ت اإحداهما ا االآ

خرى فتهم بال�شقوط فيُنادون اأال  ارتفعت االأ

خلُّوا اأال َخلُّوا.

الّزّمع: زنبور ال اإبرة له يلعب به ال�شبيان.

ّح���ارة: �ش������يء يلع������ب ب������ه  ْح���ر= ال�َشّ ال�شَّ

ال�شبي������ان اإذا ُمّد م������ن جانب خرج على لون 

واإذا ُم������ّد من جانب اآخر خرج على لون اآخر 

ول.  مخالف للأ

�ُشّدر: لعبة لل�شبيان. 

ُزن: الكعب يلعب به. ْزن = ال�شُّ ال�شَّ

عارير: لعبة لل�شبيان.         ال�شَّ

ّريفِطّية: لعبة لهم.  ال�شُّ

ْبطابة: خ�شبة عري�شة يُلعب بها الكرة. الطَّ

الّطبن: )بالتثليث( لعبة، هي خط  م�شتدير 

يلعب بها ال�شبيان  ي�شّمونها الّرحى. 

الّط���ّث: لعب������ة لل�شبيان يرم������ون بخ�شبة 

أ�شيها. م�شتديرة عري�شة يُدقق اأحد را

الّطري���دة: لعبة لل�شبيان ت�شّميها العامة 

������ة وال�شبطة،  ف������اإذا وقعت به اللعب  الم�شَّ

ة.  من اآخر على بدنه فهي الم�شَّ
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الّطي�ض: لعبة لهم.

الَعرعرة: لعبة لل�شبيان.

بوا خ�شبة   الُع�ْش����ر: لعب������ة،  وه������ي اأن يَنْ�شِ

ويرموا من غلوة باأخرى، فمن اأ�شابها َقَمر. 

���اح: لعبة لهم  عظ���م و�ش���اح = عظيم و�شّ

يطرح������ون بالليل قطعة عظ������م، فمن اأ�شابه 

فقد غلب اأ�شحابه، وكان������وا اإذا غلب واحد 

خر  من الفريقين ركب اأ�شحاب������ه الفريق االآ

من المو�شع الذي يجدونه فيه اإلى المو�شع 

الذي ركبوا به منه.

الَعفقة: لعبة يجمع فيها التراب. 

الُعّقة: لعبة يجمع فيها التراب.

الِعياف: لعبة الُغمي�شاء. 

الفئال: لعبة لل�شبيان. 

الفاعو�ض: لعبة.

رة: ما يلعب به ال�شبيان.  الُفَريِّ

الف�شف�شى: لعبة لهم. 

الَفْنَزج = الفنزج���ة: اللعب= لعبة للعجم 

= رق�شة للمجو�ض والعجم. 

القا�ّشة: لُعبة لهم.

ة قرفا�شة: لعبة لهم.  قا�شّ

الَقْجقجة: لعبة لهم.           

عراب  ������ّور ل�شبيان االأ الِق���رق: لعبة ال�شُّ

بالحجاز. 

الُقزة: لعبة لل�شبيان.

القف�ض: القلة لعبة لل�شبيان.

ي���زة: لعبة لل�شبيان ين�شبون خ�شبة  الُقفَّ

يتقافزون عليها. 

َقَلّوبع: لعبة لهم.

القنين: لعبة لهم.

الَكبكب: لعبة لهم. 

عراب.  الُكْبنة: لعبة للأ

ُكّتكت: ُكْتكتى: لعبة.

الُكّج���ة: لعبة لهم ياأخ������ذ ال�شبي ِخرقة 

فيدّورها ويجعلها كاأنها كرة  ثم يتقامر بها. 

الكجكجة: لعبة. 

الِمج���ذاء: خ�شب������ة م������دورة تلع������ب بها 

عراب وهي �شلح يُقاتل به.              االأ

ِمداد قي�ض: لعبة ل�شبيان العرب.        

رجوحة.  الِمرجوحة: االأ

الم�ّشة: لعبة للعرب. 

المر�شاع: دّوامة لل�شبيان. 

الِمقلى= الِقلى: عودان يلعب بهما ال�شبيان. 

الِمْنجار: لعبة لل�شبيان.

المنقلة: لعبة.

أ�شه نار يلعبون به.  الِمهزام: عود يجعل في را

الُمواَغدة: لعبة. 

الّنَفاز= الّنفازى: لعبة لهم يتنافرون فيها 

ويتواثبون.

اليرم���ع: الخزرون������ي اأي الخ������ّرارة التي 

أدي������رت �شمعت لها  يلعب به������ا ال�شبيان اإذا ا

�شوتاً ل�شدة دورانها.



كمة الحكمة الِحكمة ُ�سيرفانت�س فار�ُس�سيرفانت�س فار�ُس

2016   كانون الثاين  2016   كانون الثاين  ��02016 628العـــــدد   628العـــــدد   628

طبيب و�ساعر وباحث. ❁

�سيرفانت�س فار�ُس الِحكمة

د.موري�س من�صور

❁

�سباني  إدب الإدب الإ بح �سيرفانت�س فار�س السبح �سيرفانت�س فار�س السبح �سيرفانت�س فار�س الأ س�س� اأ

هيرة سهيرة سهيرة  سطلق روايته ال�سطلق روايته ال� بعد عام )1605م( حين اأ

»دون كي�شوت«. 

هرة والمجد ونال العديد سهرة والمجد ونال العديد سهرة والمجد ونال العديد  سوعرف بعدها ال�سوعرف بعدها ال�

كتع. لقاب مثل: اأمير الدهاء والأ من الأ

������د ا�سم هذا ج������د ا�سم هذا ِج������د ا�سم هذا  ُولكن بع������د �سن������وات ُوجولكن بع������د �سن������وات وجولكن بع������د �سن������وات ُو

أ�سماء  �سباني الكبي������ر بجانب ا إالكات������ب الإالكات������ب الإ

ور لذلك سور لذلك سور لذلك  س الع�س الع� ِّاهي������ر الحكماء على مرِّاهي������ر الحكماء على مرِّ اهي������ر الحكماء على مرساهي������ر الحكماء على مرس سم�سم�

افة لق������ب جديد وهو سافة لق������ب جديد وهو سافة لق������ب جديد وهو  س�س� إ م������ن اإ إ م������ن  ������د ب������د بُ������دَّ لكان لكان ل

»فار�س الحكمة«. 
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أو ثيرفانت�س )حيث  سعا�������سعا�������س �سيرفانت�������س �

كل » ث «( طفولة سكل » ث «( طفولة سكل » ث «( طفولة  س« عل������ى �س« عل������ى � c« ظ حرف »لفظ حرف »لَفظ حرف لفيلفيلفُلفُ

ّلده م������ن رّولده م������ن رّو�د  عبة حي������ث كان وسعبة حي������ث كان وسعبة حي������ث كان و� سل������ة �سل������ة � ل������ة �سل������ة �س سفا�سفا�

�لمتر�لمتر�كمة على هذ� �ل�سجون ب�سبب �لديون �

بابه سبابه سبابه  سية �سية � �لو�لد، وقد حاول �سيرفانت�س في بد�

َّاد، ثمَّاد، ثمَّ اد، ثمساد، ثمس سل كان له بالمر�سل كان له بالمر� ل كان له بالمر�سل كان له بالمر�س سلف�سلف� أْن يكتب ولكن � �

يبه.سيبه.سيبه. سل ن�سل ن� ل ن�سل ن�س سلف�سلف� عر وكان سعر وكان سعر وكان � سل�سل� كتب �

�نتقل في مرحل������ة من مر�نتقل في مرحل������ة من مر�حل حياته  ثم �

�نت�سب  َّق، ثمَّق، ثمَّ ق، ثموفق، ثموفَّ ُلعمل ولم يُوفلعمل ولم يوفلعمل ولم يُ د سد سد � سلى روما بق�سلى روما بق� �إ

ارك سارك سارك  سن������ه �سن������ه � اقال باقال باأ قال بت ويقال بت ويقال بُقال بُ سلجي�سلجي�س ل�سن������و� �إل������ى �

ّلعثمانّية لعثمانية لعثمانّية  �مبر�مبر�طورية � �لإ س جي�س جي�س دسدسدَّ سبمعارك �سبمعارك �

دقدَقَد �أحد ذر�عيه فكان لقب  قي������ب وفقي������ب وَف ي������ب وفسي������ب وفس س�س� أُُ ُ حيث �

س�س�س ّلكثيرة، وبعدها تعّر�لكثيرة، وبعدها تعر�لكثيرة، وبعدها تعّر ألقابه � كتع« �أحد � »�لأ

نة حين سنة حين سنة حين  س�س� �لقر�لقر� �لجز�لجز�ئر على يد � �س������ر في � للأ

�سباني قرب �سو�حل  �سطول �لإ كان برفقة �لأ

كال سكال سكال  س�س� أ أ�س������ره ذ�ق � لئ������ر، وخلئ������ر، وخلل فت������رة � �لجز�لجز� �

ن من ب كلها ولم يتمكن من ب كلها ولم يتمّكن من  �لفر�لفر�ق و�لعذ� �لغربة و�

إلع������ودة �إلع������ودة �إّل بعد �أن دفع ل������ه �لمقربون فدية  �

ّمالّية كبيرة، وكان ذلك نحو )مالية كبيرة، وكان ذلك نحو )مالّية كبيرة، وكان ذلك نحو )1575م(.

�ر�ر�ئب  رسرس سل�سل� �لحة �لحة � لحة سلحة س سف في م�سف في م� ف في م�وبعد عودته توظف في م�وبعد عودته توّظ

يبه حيث سيبه حيث سيبه حيث  سل�سجن كان من ن�سل�سجن كان من ن� �سبانية ولكن � �لإ

ل������ى ثل������ى ثلث �سن������و�ت في �ل�سج������ن بتهمة  ������ى ثس������ى ثس سم�سم� �أ

�لف�ساد �لمالي.

ل بين م( تنقل بين م( تنّقل بين  وبين عام������ي )1607-1587

ى  في مدريد حتى  في مدريد حّتى  ّ�ستقّر�ستقّر � َّبيلي������ة ومدريد ثمَّبيلي������ة ومدريد ثمَّ بيلي������ة ومدريد ثمسبيلي������ة ومدريد ثمس س�س� �إ

وفاته عام )1616م(.

أ�شهر اأقوال������ه بعد ه������ذه الرحلة  وم������ن ا

الطويلة في دنيا العذاب »يجب عطاء وقت 

للوقت«، وبع������د محاوالت فا�شلة كثيرة اأطلق 

رائعت������ه ال�شهيرة »دون كي�ش������وت« وكان ذلك 

في عام )1605م(، وق������د نالت هذه الرواية 

نَّ اإ�شبانيا كانت في 
�شهرة عالمّية وا�شع������ة الأ

تلك المرحلة تعي�ض المرحلة الذهبية، حيث 

�شبانية تجول العالم، وكانت  كانت ال�شفن االإ

�شباني������ة معروفة ف������ي م�شتعمرات  اللغ������ة االإ

اإ�شبانيا كلها.

وفي هذه الرواي������ة اأطلق فار�ض الحكمة 

ع������دداً من الِحك������م التي وجدت له������ا مكاناً 

مثال ال�شادر عن دار  في معج������م الِحكم واالأ

larousse الفرن�شية ال�شهيرة.
ومن حياة ه������ذا الفار�ض ومعاناته �شوف 

�شاءة عليها  ننتقل اإلى �شرد بع�ض ِحكمه واالإ

فه������و القائ������ل: »الحياة لمن انت�ش������ر«، وهنا 

تكمن ِحكمة عميقة جداً في فكر هذا الفار�ض 

النبيل حيث تناول فكرة االنت�شار.

واالنت�ش������ار بحّد ذاته ه������و اإنجاز ياأتي 

بع������د معارك بين فريقي������ن يمّثل كل منهما 

فك������رة اأو طرح������اً يداف������ع عن������ه ومنذ بدء 

الب�شرّية وال�شراع قائم، والفريق المنت�شر 

هو م������ن يفر�ض اأحكامه عل������ى بقية اأفراد 

المجتمع حيث يحظى المنت�شر بكلِّ �شيء 

حكام ال�شادرة من  ويقبل المه������زوم كل االأ
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حكام باطلة  المنت�شر �ش������واء كانت هذه االأ

اأم محّقة.

واأعتق������د هن������ا في ه������ذه الحكم������ة باأن 

�شيرفانت�������ض تن������اول تاري������خ الب�شرية في كل 

زمان ومكان.

وع������ن القَدر ق������ال: »يج���ب ع���دم و�شع 

عراقيل بوجه الَقَدر«.

حيث يعترف �شيرفانت�ض بهذه المقولة 

باأن قدرن������ا ال بُدَّ له اأن ياأخ������ذ وقته واأن 

يفر�ض اأحكامه عل������ى كل النا�ض، وعلينا 

نحن الب�شر اأن نقب������ل الَقَدر وتقلباته من 

دون تذّمر.

يم������ان عند هذا  وهنا تظه������ر حقيقة االإ

الفار�ض باأبه������ى �شورها، فه������و عانى كثيراً 

وتعلّم ال�شبر واأن يعي�ض في اأق�شى الظروف 

من فقر و�شجن وعذاب حّتى عام )1605م( 

حي������ن غّير الَق������َدر حياته بع������د رواية »دون 

كي�شوت« ال�شهيرة.

وعن الن�ش������اء كان له ع������ّدة ِحكم فقال: 

»الم���راأة والزج���اج ف���ي خط���ر دائ���م« وهن������ا 

أة ب�شكل كبير،  يتعاط������ف �شيرفانت�ض مع المرا

�شي������اء يمكن اأن  ويعتق������د اأن اأرق واأعذب االأ

م الن�شاء. تحطِّ

أع������ذب واأجمل من  فه������ل هن������اك اأرق وا

الح������ب؟!  ال������ذي يعطي ال�شع������ادة وبالوقت 

ر بع�ض الن�شاء الجميلت. نف�شه قد يدمِّ

فهل يمكن اإ�شلح الزجاج المك�شور؟؟

وف������ي مقولة ثانية عن الن�ش������اء كان راأي 

آراء الن�شاء دون قيمة ولكن من  �شيرفانت�ض: »ا

ل ياأخذ بها فهو معتوه«.

وهنا يحّذر فار�ض الحكمة النبيل من قّوة 

الن�شاء وانتقام الن�شاء وحنكة الن�شاء، ويطلب 

من كّل الّرجال الَحَذر من قّوة هذا المخلوق 

أة. الب�شري الرقيق الذي يُدعى المرا

ديب ال�شهير مع الحب  أّما ق�شة هذا االأ ا

فهي غريبة بع�ض ال�ش������يء عن اأفكار �شاعر 

واأديب وم�شرحي مثل �شيرفانت�ض حيث قال: 

»الح���ب عدّو كبي���ر ل يمك���ن النت�شار عليه 

ن  اإّل عن���د اله���روب من���ه«. ولم اأجد حّتى االآ

ة حبٍّ مهما كانت نتائجها في حياة هذا  ق�شّ

ديب الكبير. االأ

ّول لي�ض بيد  أنه ق������ال: »ال�شع���ور الأ م������ع ا

ن�شان«. الإ

أثبت اأن الحب ال يعنيه حين قال:  واأخيراً ا

ع���ذاب  م���ن  اأف�ش���ل  الوج���ه  »احم���رار 

القلب«.

وكاأنه ال يريد اأن ي�شيف عذاباً اآخر في 

حياته المريرة.

وع������ن ال������كلم ودور القل������م والفكر فقد 

اأعطى �شيرفانت�ض مكانة كبيرة لكل �شاحب 

قلم �شادق فق������ال: »الكلمة الرقيق���ة قادرة 

على اإخماد حريق«.
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أي�شاً: »ال������كلم دون تفكير ي�شبه  وق������ال ا

الرماية دون ت�شديد«.

أر�شل ر�شالة اإلى كل  أي�ش������اً ا وعن الكلمة ا

الب�شر في كل الع�شور حين قال:

القل���م،  يه���زم  اأن  لل�شي���ف  يمك���ن  »ل 

وليمكن للقلم اأن يهزم ال�شيف«.

أبدية للتعاون بين كل اأفراد  وهنا دع������وة ا

المجتمع، فنحن بحاجة للقّوة والرّقة والفكر 

بالوقت نف�شه.

فالقّوة �شرورية والقلم �شروري وعندما 

مم. يتعاون القلم والقّوة يمكن بناء االأ

فمن واجب كل مفّك������ر اأن يكتب ويطرح 

فكار العظيمة من اأج������ل البناء ومن اأجل  االأ

مة وال�شعب. م�شلحة االأ

وبم������ا اأن فار�شن������ا �شاع������ر فق������د اهتمَّ 

نه كتب للم�شرح. أي�شاً الأ بالمو�شيقا ا

والم�شرح يحتاج ل�شعر ونثر ومو�شيقا فقال: 

أي�شاً »الذي  »المو�شيق����ا تط����رد ال�شياطي����ن« وا

يغني ب�شدق ي�شعر باأّن كل كيانه يرق�ض«.

������ا فل�شفته عن المال فهي عميقة جّداً  مَّ
أ ا

فقد تحّدث عن المال كثيراً فقال: 

»الطمع يقلب وعاء الذهب بما فيه«.

»المنفعة المادّية ل تنام بجانب ال�شرف 

في �شرير واحد«.

أن������ه عا�ض حيات������ه بمجملها فقيراً  وبما ا

ثرياء بالفقراء قال:  و�شاهد ما يفعله االأ

ثرياء حكمة«. »�شخافة الأ

»الهدية تحفر ال�شخور«.

وفي نهاية حديثه ع������ن المال قال: »كل 

اإن�شان ي�شاوي ما يملكه من المال«

»معك قر�ض بت�شوى قر�ض«

������ا و�شيته فقد قال فيه������ا: »المثابرة  مَّ
أ ا

والدة الثروة«.

�ش���رار ولك���ن لي����ض لفت���رة  »اهلل يمه���ل الأ

طويلة«.

لق������د كان �شيرفانت�ض رائ������د الواقعية، 

وانتقد وب�شكل الذع طبقة كبيرة تعي�ض في 

كل مجتمع ال تع������رف اإاّل التفاخر والكلم 

أيامنا  أكثر ه������ذه الفئة من الب�شر في ا وما ا

هذه، وكل فرد من اأفراد هذه الفئة �شعاره 

أنا«، وقد خاطبهم فار�ض الحكمة بحكمة  »ا

فعال  ق����وال والأ �شهي������رة تق������ول: »بي����ن الأ

م�شافة �شا�شعة«.

وعن كل �شخ�ض يّدعي المهارة واليكترث 

حد حذره �شيرفانت�ض حين قال: الأ

»طريق الف�شيل���ة �شعب وطريق الرذيلة 

وا�شع و�شهل«.

أُطِلق عليه  ا لقب »اأمير الدهاء« فقد ا مَّ
أ ا

بعد قوله ال�شهير: »الثعلب ماكر ولكن �شائد 

الثعالب اأكثر مكرًا«.

رح������ل �شيرفانت�ض عن ه������ذه الحياة في 

عام )1616م( ج�ش������داً ولكن اأعماله مازالت 
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مدّون������ة باأح������رف من ذهب عل������ى �شفحات 

دب وال�شعر والحكمة. االأ

ا رواية »دون كي�ش���وت« التي كتبها بين  مَّ
أ ا

عامي )1605-1615م( 

حيث ج�ّش������د �شخ�شية مغام������رة حالمة 

قراراته������ا غي������ر عقلني������ة وخا�������ض بطلها 

المع������ارك الخيالية �ش������ّد �شياطين طواحين 

غنام. الهواء و�شّد جيو�ض االأ

�شل������وب  االأ دم������ج  �شيرفانت�������ض  وح������اول 

نكليزي،  �شباني واالإ �شلوب االإ البيزنطي مع االأ

وكتب ال�شعر الملحمي واأكثر من النثر وفر�ض 

حلم الخيالية،   ومزج������ه باالأ
ّ
أ�شلوبه الواقعي ا

وكاأنه كان الفار�ض النبيل الذي ج�ّشد �شخ�شية 

البطل البرجوازي في رواية »دون كي�شوت«. 

ا كتاب������ه »النموذجّية« ال������ذي �شدر عام  مَّ
أ ا

)1613م( فكان عنوان مرحلة الرواية الواقعية.

خيرة: »رحل���ة اإلى جبل  وم������ن اأعماله االأ

بارنا�شو�ض« وكان ذلك عام )1614م(.

َر �شيرفانت�ض بالعدل ودافع عن الم�شاكين،  بَ�شَّ

واأ�شرَّ على قّوة الخير وانت�شاره فقال: »ل تطلب 

�شيئًا باإمكانك اأخذه بالحق والقّوة«.

»المال الحرام �شيذهب مع �شاحبه«.

ومن اأقواله ال�ّشاخرة: »الع�شل لم ُي�شَنع 

من اأجل الحمير«.

دبية  كان �شيرفانت�ض مل������ك الواقعّية االأ

أي�شاً اأمير الدهاء و�شيبقى  �شبانية وكان ا االإ

دب والفكر  ا�شمه خال������داً ف������ي تاري������خ االأ

.
ّ
العالمي

وم������ن م�شاهي������ر كتيبة فر�ش������ان الحكمة 

 �شهير هو )بالتازار( 
ّ
�شبانية اأديب اإ�شباني االإ

أّن������ه حمل راية  )1601-1658م(، واأعتق������د با

�شيرفانت�������ض وتابع باأ�شلوب������ه الممّيز العميق 

وال�شاخ������ر بالوقت نف�شه، فهو �شاحب رواية 

»البطل« التي نُ�شَرت عام )1637م(، ويُعَرف 

ف������ي اإ�شبانيا باأنه كات������ب وفيل�شوف محترم، 

ويقال باأنه كتب باأ�شماء م�شتعارة.

 وم������ن اأقواله ال�شهيرة التي �ُشنَِّفت باأنها 

ِحكم واأمثال ما يلي:

»نحن ل نملك اإّل الوقت«.

»الر�شالة حوار مكتوب«. 

ر مفيد«. »المخت�شَ

»بيع الهواء فنٌّ عظيم«. 

أ�شهر ِحكمة �شهيرة هي: ولعلَّ ا

»اإذا جّن ربعك، عقلك ما بينفع«.

�شباني هناك اأديب  دب االإ ومن فر�شان االأ

كبير يُدعى )�شيزار اأودين( اّلذي قال: »يفقد 

أ�شنانه لكنه ال يفقد ذاكرته«. الذئب ا

�شباني في محافل  دب االإ أّل������ق فر�ش������ان االأ تا

دب وال�شع������ر والِحكمة والم�ش������رح، واأ�شبحوا  االأ

أدباء لهم مكانة  بف�شل اإبداعهم فل�شفة و�شعراء وا

دب العالمي. رفيعة في عالم المعرفة واالأ

واأختم بحكم������ة اإ�شبانّي������ة طريفة تقول: 

»اكذبوا حّتى تجدوا الحقيقة«.
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مثال والحكم بالفرن�شية. - معجم االأ

- دون كي�شوت »�شيرفانت�ض«.

دب العالمي.  - مو�شوعة االأ

- Wikipediaالمو�شوعة الحّرة. 

المراجع
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كاتبة ومترجمة. ❁

كيف ن�ستغني عن الطبيب النف�سي؟

ترجمة: عبير حمود

❁

يام اللجوء اإلى الطبيب 
 كثر في هذه الأ

ي للهرب من مواجهة �صعوبات الحياة صي للهرب من مواجهة �صعوبات الحياة صي للهرب من مواجهة �صعوبات الحياة  صالنف�صالنف�

انية، لكن من صانية، لكن من صانية، لكن من  صن�صن� إها على النف�������س الإها على النف�������س الإ ها على النف�������س الصها على النف�������س الص صوانعكا�صوانعكا�

ل صل صل  ص ما يف�ص ما يف� نَّ هذا الطبي������ب غالباً
أ المالحظ ا

�ف������ي تقديم عالج مخلّ�ص، من هن�ف������ي تقديم عالج مخلّ�ص، من هن� ي�أتي دور 

إلنظر �إلنظر �إلى �ضرورة �أن  �لمق�لمق�ل في لفت � � ه������ذ�

�فك�فك�ره  أ ������ه بتغيير �ض������ه بتغيير �ض������ه بتغيير � ضه بنف�ضه بنف� ه بنف�ضه بنف�ض ضن نف�ضن نف� ��������������� ������ض������ض ضن�ضن� يغير �لإ

�وتع�وتع�مله مع ذ�ته.
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النف�س���ي  طبيب���ي  ي�ستطي���ع  ال  لم���اذا 

كل تام؟سكل تام؟سكل تام؟ سفائي ب�سفائي ب� فائي ب�سفائي ب�س س�س�

تطيع �شتطيع �شتطيع �أي �شخ�ص تغيير �شخ�ص �آخر  شال ي�شال ي�

أبد�ً. نقطة، �نتهى. �

تطيع تغيره شتطيع تغيره شتطيع تغيره  ش�ش� أ �ل�شخ�������ص �لوحيد �لذي � �إنَّ

إن يغيرني. و�إن يغيرني. و�إذ�
أ تطيع �شتطيع �شتطيع � شح������د ي�شح������د ي� أ هو ذ�تي؛ وال �

أنني  إحدهم �إحدهم �إمكانية تغيري، فهذ� يعني �
أ �ّدعى �

ذن في ذلك.  مناشمناشمناً( �الإ شو �شو � أ �ر�ر�حة � رشرش شعطيهم )�شعطيهم )� �أ

�نا �نا �لذي �أختار ما  أ إلتغيير �إلتغيير �إال بي. � �ال يتعلق �ال يتعلق �

أو �أمنع  ّنّمي �نمي �نّمي �
أ أنا �أقرر �أن � �أفعله وما ال �أفعله.�

أنا �لذي  فكار و�لم�شاع������ر. � �الأ صتنمي������ة بع�صتنمي������ة بع�ص

إتقاللية و�إتقاللية و�إثبات ذ�تي.  تقاللية و�شتقاللية و�ش ش�ش� يقرر �لتحرك بكل �

لمت شلمت شلمت  شت�شت� ت�شت�ش ش�ش� � تخلي������ت عن كر� تخلي������ت عن كر�متي كلي������اً، و� إو�إو�إذ�

قت وقت وؤقت  وعرفه، فيمكنني وب�شكل موعرفه، فيمكنني وب�شكل م ل�شخ�������ص ال �أ

تطيع �شتطيع �شتطيع �أن  شي، بل ي�شي، بل ي� ي، بل ي�شي، بل ي�ش ش على نف�ش على نف� �جعله حاجز�جعله حاجز�ً �أن �أ

اتقالليتي باتقالليتي باأية لحظة. تقالليتي بشتقالليتي بش ش�ش� اياياأخذ �

�لفقر�لفقر�ت ،�لتي  �ن������ا: تكر�ن������ا: تكر�ر هذه � أ أنا، � أنا، � �

يطر شيطر شيطر  شن كل فرد ي�شن كل فرد ي� أ إ، ي�شير �إ، ي�شير �إلى � ابق������اشابق������اشابق������اً شوردت �شوردت �

على حياته.

�شياء تهرب  وحتى لو �نتابنا �نطباع �أن �الأ

صلتنازل مفرو�صلتنازل مفرو�ص � ولية عن هذشوولية عن هذشوؤولية عن هذ� شومن������ا، فالم�شومن������ا، فالم�

علينا كلياً.

تنتمي �ختيار�تنا �إلينا. نحن في جوهرنا 

عب شعب شعب  شلمفهوم �شلمفهوم � � كائنات حرة. لماذ� يبدو هذ�

صلنا�صلنا�ص؟ ربما  إبة �إبة �إلى كثير م������ن � بة �شبة �ش شلقب������ول بالن�شلقب������ول بالن� �

أثناء طفولتنا كنا تابعين  ������ل- �ش������ل- �ش������ل- � ش�ش� نه في �الأ -الأ

بائنا  وعاجزين عن القي������ام بخياراتنا، كان الآ

�شلطة �شاملة علينا، كنا نتعلق بهم ب�شكل كامل 

من اأجل بقائنا اأحي������اء. في بداية حياتنا كنا 

أنا  ن�شع������ر باأننا مقيدون كلياً لك������ن عندما بدا

باإثبات ذواتنا في حوالى ال�شنتين من عمرنا 

حيان  أننا »ال نطاق« نعاقب في اأغلب االأ وجدنا ا

أي�شاً تعلمنا  ننا لم نكن عقلء اأو مطيعين. ا الأ

أ�ش������راراً« هذا يعني  اأن نخ������اف من اأن نكون »ا

�شف اأن نفعل ما كنا نرغب القيام به. للأ

أ�شا�شية؛ قد  الحب ه������و حاجة اإن�شاني������ة ا

يم������وت الر�شيع المغذى جي������داً اإذا ُحرم من 

الرابط������ة الج�شدي������ة ودالالت المودة. جلدنا 

بحاجة للملم�شة. ج�شدنا بحاجة للحت�شان، 

ي �شيء  نف�شنا بحاجة للحب. اإننا جاهزون الأ

أننا ندفع ثمناً  لنر�شي تلك الحاجات. كم������ا ا

باهظ������اً حي������ن ينتابنا �شع������ور باالعتماد على 

خري������ن كلياً. يقوم تعليمنا على التخلي عن  االآ

أولئك  ا�شتقلليتن������ا، واأن نتبادل الح������ب مع ا

الذين يملكون �شلطة علينا.

أبداً. �شف هذا الحب لن ياأتي ا للأ

مفارق������ة: يح������ب النا�������ض ال�شخ�شي������ات 

الكاملة الم�شوؤولة والم�شتقلة اأكثر من حبهم 

�شخا�ض الفقراء. للأ

أنه من  تعلمنا خ������لل طفولتنا ومراهقتن������ا ا

�شي������اء اأن نكون منزعجي������ن بقوة من  طبيع������ة االأ

أنه اآن  آبائن������ا، معلمينا واأ�شدقائنا. مت������ى تعلمنا ا ا
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وق������ت تاأكيد ذواتن������ا؟ اإذا كن������ا محظوظين نكون 

�شمن اإطار علقات الحب المتفتحة اأو خا�شعين 

لتاأثير نماذج يحتذى بها؛ واإذا لم نكن محظوظين 

فاإننا نتوا�شل مع طبيب نف�شي فطن.

لكن ال اأحد ي�شتطي������ع تغييرك وال حتى 

طبيبك النف�شي وال ال�شخ�ض الذي قّدم نف�شه 

لك كنم������وذج وال �شريكك، مع ذلك فاإن هذه 

خيرة ت�شتطي������ع تزويدك بو�شط  النم������اذج االأ

وبيئ������ة منا�شبة لتغّي������رك، ت�شتطيع ت�شجيعك 

ثبات ذاتك، لتمار�ض قدراتك كلياً، لتواجه  الإ

المخاط������ر، لترتك������ب اأخطاء وتع������رف اأنك 

مقبول ومحترم مهما ح�شل.

ال اأحد ي�شتطيع تغييرك. نتيجة طبيعية 

ال ت�شتطيع تغيير اأحد اإذا لم يكن اأنت ذاتك، 

طبيبك النف�شي هن������ا لي�شاعدك على تركيز 

تفكيرك حول نف�شك. الوقت والطاقة اللذان 

ح�شا�ض  كر�شتهما لتغييرك �شيقودانك اإلى االإ

أن������ك �شي������د م�شيرك؛  أكثر ق������وة وبا أن������ك ا با

�شت�شتفيد مما تفعله وت�شتحق العودة اإليه.

ما هو النجاح؟

يتوجه النموذج )الخط������ي( الغربي نحو 

أن������ه تراكم المنافع المادية  النجاح فيُعّرفه با

أو الح�شول على و�شٍع اجتماعي راٍق.  ا

اإنَّ ال�شورة التي ن�شنعها للنجاح هي �شورة 

زوجين في �شي������ارة فخمة بمجوهرات باهظة 

لة.  وثياب على المو�ش������ة واأحذية ثمينة مف�شّ

اإننا نظن اأن النجاح قابل للقيا�ض ب�شكل كمي، 

أنن������ا ن�شتطيع تعريفه والو�شول اإليه ب�شهولة.  وا

أولئك الذين حققوا  اإن النا�������ض الناجحين هم ا

خرون هم فا�شلون. طموحاتهم المادية واالآ

اإذن �شم������ات النجاح ه������ي: الثقافة والمال 

وال�شلطة. واإن نق�ض الثقافة والمال وال�شلطة 

أي�ش������اً هي من علمات الف�شل. من  والطموح ا

أنه في ه������ذا النموذج كل  المهم الملحظ������ة ا

معايير النجاح هي خارج الذات وكلها مرتبطة 

ب������� »المظهر« تقدي������ر الذات يتعل������ق بالكامل 

أو باأحداث خارجية، وبالواقع  باأ�شخا�ض اآخرين ا

أ�شياء خارجية هم لي�شوا دائمين. كم  أنهم ا بما ا

بعد  ه������و غريب اأن تكون محترماً في يوم ما الأ

حد وفي اليوم التال������ي محتقر بخ�شة لمجرد 

�شهم اأو حرب اأو  حادثة ب�شيطة كانهيار �شوق االأ

كارث������ة طبيعية، وكذلك النموذج الن�شط يطرح 

أنا�ض عديدون يطبقون  م�شكلة اأخ������رى، يوجد ا

بح������رارة و�شفة النج������اح يدر�ش������ون بحما�شة، 

يعمل������ون بكل قواهم، يلتق������ون باأنا�ض من ذوي 

المكان������ة االجتماعي������ة ويقومون ب������كل ما هو 

منا�شب؛ لكنهم ال ينجحون. هذا لي�ض خطاأهم 

اأال ي�شل������وا اإلي������ه. على الرغم م������ن الفر�شية 

المطبقة في النم������وذج الن�شط كل واحد �شيد 

على  قدره، النج������اح الذي قمنا بتعريفه في االأ

ال يتعل������ق بنا. يلعب الح������ظ وال�شدفة والقدر 
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ن�شانية،  دوراً هام������اً في نجاح الموؤ�ش�ش������ات االإ

لكنها ال تظهر ب�شكل عام في النموذج الخطي؛ 

أية �شيطرة عليهم.  ننا ال نملك ا الأ

في النموذج الوج������ودي ال يوجد تعريف 

للنجاح. النجاح هو الكينونة. اأنت على قيد 

أن������ت موجود وهذا كاٍف. الطريقة  الحياة، فا

الوحي������دة لقيا�������ض نجاح������ك بح�ش������ب هذا 

النموذج �شيك������ون بمعرفة اأي راأي تملكه عن 

ذات������ك. اإذا اأحببت نف�ش������ك وحتى اإذن تدمر 

محيطك، فاأنت ناج������ح اإذاً. فاإن لم ت�شتطع 

اأن تحب نف�شك، فاأنت ل�شت فا�شًل. بب�شاطة 

لم تتعلم بعد اأن تحب نف�شك. هذا التعريف 

أ�شياده. للنجاح هو داخلي ونحن ا

مفارق������ة، النموذج ال�شرق������ي يقبل ويدمج 

وج������ود الح������ظ، ال�شدفة والق������در، وال يبحث 

ع������ن الهيمنة عليهم. اإنهم خ������ارج الذات كلياً، 

ويهربون من هيمنة الف������رد؛ لكن كل العنا�شر 

التي تحّكمنا بها ه������ي داخل ال�شخ�ض. الفرد 

ككائن من�شجم مع هذا النموذج يمتلك القدرة 

على التحك������م اأكثر من النا�ش������ط في النموذج 

أنه يق������دم نف�شه  الغرب������ي،  عل������ى الرغ������م من ا

كو�شفة الكت�شاب ال�شلطة والهيمنة، والنجاح. 

أ�شتطي������ع التحك������م  أ�شتطي������ع النج������اح. ا ا

بنجاحي، عب������ر طريقة وحي������دة تح�شم في 

كث������ر اأهمية في  النهاي������ة واأمام ال�شخ�ض االأ

حياتي: هو ذاتي.

ماذا يرى اهلل في داخلنا؟

اإذا كنا موؤمنين فاإنه يرى كل �شيء.

واإذا ال..، فاإنه ال يرى �شيئاً.

اإنَّ الحالتي������ن يمك������ن تاأملهما في �شيرورة 

ر النموذج الدائري هو  تعلم تقدير الذات. تذكَّ

نموذج القبول. نحن ما نكون عليه. نوؤمن بما 

خرين،  نعتقد. لي�ض لنا اأن نوؤمن بمعتقدات االآ

خرين لمعتقداتنا. وال اأن نخ�شع االآ

اندفع������ُت نحو ه������ذه النظري������ة وكّر�شت 

أ�شلوب������ي في العلج النف�ش������ي اإلى زمن كنت  ا

أ�ش������ك فيه بوج������ود اهلل. حالياً ل������دي اإيمان  ا

اليتزعزع به. بالن�شبة لي ينتمي اهلل والخير 

اإل������ى الكل نف�شه. اإن طبيعتنا الداخلية خّيرة 

نها اإلهي������ة، وتطمح جهودن������ا للدخول في 
الأ

له الموجود خارجنا. علقة مع االإ

اأدعو غير الموؤمنين باأن ي�شتبدلوا مفهوم 

أولئك الذين  اهلل بالطيب������ة. بالن�شب������ة اإل������ى ا

اليوؤمن������ون بالطيبة، هذا الكتاب ال يمكن اأن 

يملك اإيحاء، وال مفهوماً لتقدير الذات.

ال؟ ما هو ال�سوؤ

- ما هو ال�شعور الذي ينتابني عن نف�شي 

في هذه اللحظة؟

من������ذ اأن ُح������ّدد ال�شوؤال ح������ول ال�شعود 

ال�شريع للنموذج الوجودي، ومنذ اأن اخترناه 

لتطوير تقدير ال������ذات، واأن نحب ذاتنا واأن 
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أنف�شنا بطريقة محبب������ة مهما كانت  نعال������ج ا

الظروف، لم بيَق �ش������وى �شوؤال يطرح نف�شه، 

تي: اإنه االآ

- ماهو ال�شعور الذي ينتابني عن نف�شي 

في هذه اللحظة؟

اإنه �شوؤال يجب تك������راره مراراً، وال�شيما 

أ به لتعلّم حب الذات، والت�شرف  عندما نبدا

ب�ش������كل محب������ب تجاهها. يجب ط������رح هذا 

ف������كار والت�شرفات  ال�ش������وؤال مبا�شرة بعد االأ

فع������ال وانعكا�شاتها. ه������ذا ال�شوؤال يحّل  واالأ

مح������ّل »كيف اأالحظ؟« و »م������ا الذي ال يدور 

حولي ؟« اإن������ه ال�شوؤال الذي �شيمنحنا مفتاح 

معرفة ال������ذات والثقة بها؛ و�شي�شمح لنا باأن 

ن�شلّط ال�شوء بدقة على ما ن�شتطيع ال�شيطرة 

عليه وتعديله.

ما هو الجواب؟

يملك ه������ذا ال�شوؤال جوابي������ن محتملين 

ويف�شيان اإلى �شلوكين مختلفين، فيما يتعلق 

بالج������واب المعط������ى على ال�ش������وؤال ال�شابق: 

»ماه���و ال�شعور ال���ذي ينتابني عن نف�شي في 

هذه اللحظة؟«

أتقبل ما قمت  أنا جيد. ا الجواب رقم )1(: »ا

به من فكرة اأو قول، اأقوم باأف�شل ما عندي«. 

الت�ش������رف رقم )1(: كافئ نف�شك، اغمز 

آة، ا�شتِر  أو وّجه ابت�شامة لك في المرا نف�شك ا

لنف�ش������ك قطعة حلوى �شغي������رة، قل لنف�شك 

كلمة لطيفة، مثل »اأح�شنت!«.

أن������ا تع�ض. لم اأحب  الج������واب رقم )2(: »ا

ما قمت به من قول اأو فكرة، كنت اأف�شل لو 

أتقبله«. أبداً. لم ا ذلك ال�شيء لم يحدث ا

الت�شرف رق������م )2(: ال تعاقب نف�شك؛ 

التهن نف�ش������ك؛ ال ت�شاأم م������ن الذنب. قرر 

بب�شاطة الت�شرف ب�شكل مختلف في المرة 

القادم������ة، واأن تجّرب ت�شرفاً اآخر اأو فكرة 

اأخرى.

ن�شان خبيراً،  تذكر: بالممار�شة ي�شبح االإ

وكل الب�ش������ر يمكن له������م اأن يخطئوا. عندما 

تتعلم من اأخطائك �شتو�ّشع مراجعك و�شتح�ّشن 

مهاراتك ف������ي ا�شتخدام قدرات������ك الجديدة. 

أي�شاً للقيام باأ�شياء  ن�شان خّطاء و�شيو�شلك ا االإ

ت�شايقك وتزعجك بم������ا اأنك اإن�شان، فلديك 

الح������ق بارتكاب اأخط������اء. بف�ش������ل تقديرك 

لذات������ك �شتتو�شل اإلى العفو ع������ن اأخطائك. 

أ  افت������ِد نف�شك؛ قّدم لنف�ش������ك اعتذارات وابدا

�شفحة جديدة. تابع درو�ض حياتك.

.Psyde Poche  :ترجم المقال بت�شرف من كتاب

.Susanna Mcmahon : للكاتبة

الم�شدر
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رئي�س �لجمعية �لكونية �ل�سورية.  ❁
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م. فايز فوق العادة
❁

ائية كا�سيني نحو سائية كا�سيني نحو سائية كا�سيني نحو  سطلقت المركبة الف�سطلقت المركبة الف� أُُ ُ ا

أيلول من العام )1997م(  كوك������ب الزهرة في ا

لم يكن كوك������ب الزهرة هو اله������دف. دارت 

المركبة ح������ول الكوكب ال������ذي زودها بدفع 

������وب كوكب س������وب كوكب س������وب كوكب  سخ������ذت طريقه������ا �سخ������ذت طريقه������ا � أ اف������ي وساف������ي وساف������ي وا س�س� اإ

أثن������اء رحلتها الطويلة  زحل. بث������ت المركبة ا

ت بقربها.  ت بقربها. ج�سام التي مرت بقربها. ج�سام التي مرَّ َّج�سام التي مرَّ
وراسوراسوراً لمختلف الأ س�س�

������ف بمنظاره س������ف بمنظاره س������ف بمنظاره  سكان العال������م غاليلي������و قد اكت�سكان العال������م غاليلي������و قد اكت�

أربعة  الب�سيط ف������ي العام )1609م( وج������ود ا

ت������ري دعي������ت تخلي������داست������ري دعي������ت تخلي������داست������ري دعي������ت تخلي������داً لذكراه  سقم������ار للم�سقم������ار للم� أ ا

آيو واأوروبا وغانيميد  اأقمار غاليليو وه������ي: ا

وكالي�ستو. قام������ت المركبة كا�سيني بالتقاط 

آيو يومي الثاني والثالث  ور لقمر سور لقمر سور لقمر ا سبع�ض ال�سبع�ض ال�

من كان������ون الثاني من العام )2001م( اأجرى 

ور سور سور اأخرى  سور مع �سور مع � ور مع �سور مع �س سالعلماء مقارنة لهذه ال�سالعلماء مقارنة لهذه ال�

ائية غاليليو يومي سائية غاليليو يومي سائية غاليليو يومي  سالتقطتها المركب������ة الف�سالتقطتها المركب������ة الف�

ول عام )2000م(.  )30و31( م������ن كان������ون الأ

ت لدرا�سة ست لدرا�سة ست لدرا�سة  س�س� �س�س سكانت مركبة غاليلي������و قد خ�سكانت مركبة غاليلي������و قد خ�

ارف سارف سارف  سلت م�سلت م� لت م�سلت م�س ستري وتوابع������ه وو�ستري وتوابع������ه وو� تري وتوابع������ه وو�ستري وتوابع������ه وو�س سكوك������ب الم�سكوك������ب الم�

ول من العام )1995م(.  الكوكب في كانون الأ

عة فوق سعة فوق سعة فوق  س�س� ح������ات للسح������ات للسح������ات للأ سا�ستخ������دم العلم������اء مر�سا�ستخ������دم العلم������اء مر�

������ور التي بثتها س������ور التي بثتها س������ور التي بثتها  سالبنف�سجي������ة لدى درا�سة ال�سالبنف�سجي������ة لدى درا�سة ال�
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المركبة كا�سين������ي. اأظهرت المعالجة كتلتين 

عمالقتين من الغاز والغبار تدل على انفجار 

آيو. يظهر البركانان في  بركانين على القمر ا

أثن������اء الفترة الليلية  ح سح سح ا س������كل وا�س������كل وا� ������كل وا�س������كل وا�س سيو ب�سيو ب� آ اأفق ا

ول حممه حتى ارتفاع  يو، قذف البركان الأ لآ

ا البركان الثاني  ا البركان الثاني ما البركان الثاني مَّ أ ايو. ايو. ا آ ا/ كم فوق �سطح ا/ كم فوق �سطح ا 400/

لت قذائفه حتى ارتفاع /سلت قذائفه حتى ارتفاع /سلت قذائفه حتى ارتفاع /150/كم.  سفقد و�سفقد و�

كان������ت المركبة غاليليو عل������ى م�سافة مليون 

آيو. التقطت المركبة كا�سيني  كيلو مت������ر من ا

رة ماليين من سرة ماليين من سرة ماليين من  سيو من م�سافة ع�سيو من م�سافة ع� آ ور القمر سور القمر سور القمر ا س�س�

الكيلو مترات.

د الذي يتجول سد الذي يتجول سد الذي يتجول  سما الذي يلف������ت نظر الرا�سما الذي يلف������ت نظر الرا�

تري؟ ستري؟ ستري؟  سقمار التابعة لكوك������ب الم�سقمار التابعة لكوك������ب الم� أه������م الأ بين ا

جابة فيما خل�������ص اإليه العلماء من  إتتواف������ر الإتتواف������ر الإ

اء ساء ساء  سر�سلتها مركبات الف�سر�سلتها مركبات الف� أ ادرا�سة المعلومات التي ادرا�سة المعلومات التي ا

التي قام������ت بدرا�سة الكوك������ب وتوابعه. يبعد 

تري. ستري. ستري.  س( كم عن مركز الم�س( كم عن مركز الم� كالي�ستو )1873600

تري دورة تزامنية، ستري دورة تزامنية، ستري دورة تزامنية،  س دورة كالي�ستو حول الم�س دورة كالي�ستو حول الم� اإنَّ

د سد سد  س للرا�س للرا� إظه������ر اإلَّ وجه������اً واح������داً إظه������ر  ظه������ر  يظه������ر  يظه������ر ُظه������ر ُ لن������ه لن������ه ل اأي اأ

صر�صر�ص.  تري تماماستري تماماستري تماماً كما يفع������ل قمر الأ سم������ن الم�سم������ن الم�

يدور كالي�ست������و حول نف�سه ف������ي المدة نف�سها 

تري وهي ت�ساوي ستري وهي ت�ساوي ستري وهي ت�ساوي  سالت������ي يدور فيها ح������ول الم�سالت������ي يدور فيها ح������ول الم�

ياسياسياً. يالحظ من يقف على  سر�سر� أ ا )16.69( يوم������اً

صم�صم�ص دائرة  م�سم�س سن ال�سن ال� أ �سطح كالي�ستو في تلك المدة ا

صم�صم�ص حركة  م�سم�س سك ال�سك ال� ك ال�خرى، تتحرك ال�خرى، تتحّر كامل������ة. بكلمات اأ

ظاهري������ة بطيئة في �سم������اء كالي�ستو بالمقارنة 

ر�ض؛ تكافئ  مع حركتها الظاهرية في �شماء االأ

الم������دة الفا�شلة بين �ش������روق ال�شم�ض وغروبها 

على �شط������ح كالي�شتو نحو مئتي �شاعة. ت�شاوي 

المدة المناظرة على قمر غانيميد )84( �شاعة 

وعلى القمر اأوروبا )42.7( �شاعة وعلى القمر 

آيو )21.2( �شاعة. ا

ال يزي������د القطر الظاه������ري لل�شم�ض في 

ج������وار الم�شت������ري ع������ن �شت دقائ������ق قو�شية 

ر�ض  مقارنة بامتدادها الظاهري في �شماء االأ

البال������غ /32/ دقيقة قو�شية. ال تتجاوز كمية 

الطاقة ال�شوئي������ة والحراري������ة الوا�شلة من 

أربعة بالمئة مما تناله  ال�شم�ض اإلى الم�شتري ا

ر�ض م������ن هذه الطاقة. يظه������ر الم�شتري  االأ

ف������ي �شماء كالي�شتو اأكبر من القمر في �شماء 

أنه يمتد )4.3( درجة في �شماء  ر�ض ذلك ا االأ

كالي�شتو مما يجعل������ه اأكبر ظاهرياً من حجم 

ر�ض بنحو )8.3( �شعفاً.  القمر في �شماء االأ

آيو ج�شماً متغيراً  يبدو الم�شتري من �شطح ا

يلح������ظ الناظر دورانه ب�ش������كل وا�شح. ي�شطع 

الم�شتري في �شماء كالي�شتو بما يكافئ )12.5( 

ر�ض.  �شعفاً �شطوع القمر الب������در في �شماء االأ

������ا في �شماء غانيميد فيرتفع هذا الرقم اإلى  مَّ
أ ا

)35( �شعف������اً وي�شل اإلى )85( �شعفاً في �شماء 

آيو.  وروبا واإلى )220( �شعفاً في �شماء ا
اأ

ت�ش������يء ال�شم�������ض ف������ي �شم������اء كالي�شتو 

)1360( �شعفاً اإ�شاءة الم�شتري كما ي�شيء 
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آيو بما يعادل )77( �شعفاً اإ�شاءة  ف������ي �شماء ا

الم�شتري. يلح������ظ الرا�شد من على �شطح 

اأي تاب������ع م������ن تواب������ع الم�شت������ري اأن م�شهد 

الم�شتري في �شماء التاب������ع يمر عبر اأطوار 

ر�ض،  متباينة تمام������اً كما يمر م�شهد قمر االأ

ر�ض بالن�شبة لرا�شد من على  بل وم�شهد االأ

�شطح القمر. نظراً لم������ا يتمتع به الم�شتري 

من جذب ثقالي ق������وي، فاإن توابع الم�شتري 

أكبر م������ن �شرعة  تتح������رك حول������ه ب�شرعات ا

ر�������ض. وبينما ينجز  دوران القمر ح������ول االأ

ر�ض المرور عب������ر اأطواره المختلفة  قمر االأ

في )29.5( يوماً، ف������اإن الم�شتري يمر بكل 

اأط������واره بالن�شبة للرا�شد م������ن �شطح تابعه 

كالي�شتو في )16.7( يوماً، وبالن�شبة للرا�شد 

من �شطح تابعه غانيميد في )7.16( يوماً، 

وبالن�شبة للرا�شد من �شطح تابعه اأوروبا في 

)3.55( يوم������اً، واأخيراً بالن�شبة للرا�شد من 

آيو في )1.77( يوماً فقط. �شطح تابعه ا

تتكون حلق������ات زحل من اأج�شام متجلدة 

�شغيرة تتراوح اأقطارها من عدة �شنتمترات 

ة اأمتار، هذا اإلى اأن مركبات الف�شاء  اإلى عدَّ

اأكدت وجود حبيبات بالغة ال�شاآلة و�شخور 

ة كيلو مترات.  كبي������رة تتجاوز اأقطارها ع������دَّ

ة حلق������ات لكوكب زحل  �شن������ف الفلكيون عدَّ

ه������ي الحلق������ات )C – B – A(. اأ�شاف������ت 

مركب������ات الف�شاء حلقات جدي������دة مكت�شفة 

هي )G – F – E – D (. تتخلل الحلقات 

قطاعات اأقل كثاف������ة باأج�شامها منها فا�شل 

كا�شين������ي الذي يف�ش������ل منظومتي الحلقات 

)A و B( وكان كا�شيني قد اكت�شفه في العام 

)1675م(. م������ن هنا كانت ت�شمي������ة المركبة 

أك������د كا�شيني في العام  الف�شائي������ة كا�شيني. ا

)1705م( اأن حلقات زحل ال يمكن اأن تكون 

أثبت  كتًل �شلبة متما�شكة بل �شظايا مبعثرة. ا

ذل������ك العالم جيم�������ض كلرك ماك�شويل عام 

)1875م( فقد بره������ن اأن الحلقات ال�شلبة 

المتما�شك������ة ال �شك تكون عر�شة لقوى المد 

الثقالي الهائلة لكوك������ب زحل بما يوؤدي اإلى 

تمزقه������ا وتوزعها في كت������ل اأ�شغر لعل تيتان 

هم من توابع زحل وكان العالم  ه������و التابع االأ

كري�شتيان هايجنز ه������و اأول من اكت�شفه في 

قمار  القرن ال�شابع ع�ش������ر. اإنه ثاني اأكبر االأ

في المجموع������ة ال�شم�شية والوحيد بين تلك 

قمار الذي يحيط به غلف جوي. االأ

دخلت المركبة الف�شائية كا�شيني جوار 

ول من تموز عام  منظومة كوكب زحل في االأ

أربع  )2004م( در�ش������ت المركبة في غ�شون ا

�شنوات كل مكونات المنظومة المذكورة بما 

في ذلك كوكب زحل نف�شه وحلقاته وتوابعه. 

ف�شلت المركبة عنها م�شبراً خا�شاً بدرا�شة 

القمر تيتان في الراب������ع ع�شر كانون الثاني 

ع������ام )2005م(، دعي الم�شبر هايجنز ن�شبة 
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للعالم كري�شتيان هايجنز. دلف الم�شبر عبر 

الغلف الجوي الكثيف للتابع تيتان وا�شتخدم 

مظلة خا�شة في اإحدى مراحل هبوطه على 

التابع للتخفيف من ال�شرعة واإتاحة المجال 

جهزة المحمولة على متنه واإجراء  لتفعيل االأ

درا�شة مف�شلة للغلف الجوي للتابع.

جه������زة بقيا�شات متعددة  قام������ت تلك االأ

خا�شة بتركيب ذلك الغلف و�شرعة الرياح 

وبني������ة الغ������لف الج������وي لتيت������ان ومختلف 

التفا�شي������ل الخا�شة ب�شط������ح التابع.ُف�شلت 

أربعي������ن كم عن �شطح  المظل������ة على ارتفاع ا

تيتان، وتابع الم�شب������ر هبوطه اإلى اأن ا�شتقّر 

عل������ى �شطح تيتان. ا�شتغ������رق هبوط الم�شبر 

�شاعتين و�شبعاً وع�شرين دقيقة ا�شتقّر بعدها 

على �شطح تيتان.

تابع الم�شبر درا�شاته واأبحاثه لتيتان مدة 

اإ�شافي������ة بلغت �شاعة وع�ش������ر دقائق. بلغت 

�شرعة الري������اح في الغلف الج������وي لتيتان 

مئتين وع�شرة اأمتار في الثانية. اأفاد الم�شبر 

زوت ي�شكل المكون الرئي�شي  هايجنز باأن االآ

للغ������لف الجوي لتيتان وتت������راوح ن�شبته من 

)87%( اإلى )99%(. ياأتي الميثان في المرتبة 

رغون  الثانية ون�شبت������ه بين )1% و 6%( ثم االأ

ون�شبت������ه بي������ن )0% و 6%(. تتتالى بعد ذلك 

كث������ر ندرة في الغ������لف الجوي  الغازات االأ

لتيتان ومنها الهيدروجين الجزيئي واأوك�شيد 

الفح������م وغاز الفحم و�شياني������د الهيدروجين 

يثيلين والبروبان و�شواها.  �شيتيلين واالإ واالأ

يكافئ ال�شغط الجوي عند �شطح تيتان 

ر�ض  مرة ون�شف ال�شغط الجوي عند �شطح االأ

كم������ا تبلغ درجة الحرارة نح������و مئة وثمانين 

درجة تحت ال�شفر المئوي. يتكاثف الميثان 

ف������ي هذه اال�شتراطات ويتحول اإلى �شائل ثم 

ال يلبث اأن يتبخر. اإنه يلعب الدور نف�شه على 

ر�ض.  تيت������ان الذي يلعبه الماء على كوكب االأ

كان �شط������ح تيتان رطباً في البقعة التي حط 

عليها الم�شبر هايجنز وكان الميثان ال�شائل 

يتخلل ال�شطح حتى عمق عدة �شنتمترات. 

ال �ش������ك اأن هطًل من الميث������ان كان قد 

حدث على تلك البقعة قبيل و�شول الم�شبر 

هايجنز بمّدة وجي������زة. ما حدث اأن الم�شبر 

هايجن������ز غا�ض في تربة تيت������ان حتى عمق 

ع�شرة �شنتمترات في البقعة التي هبط عليها. 

در�ض الم�شب������ر حبيبات الماء المتجلدة على 

�شطح تيتان وتبي������ن للعلماء وفق المعلومات 

نَّ نوعاً من جريان �شائل 
أ الت������ي بثها الم�شبر ا

كان يح������دث عبر تلك الحبيب������ات تماماً كما 

حجار في  يجري الم������اء على الح�ش������ى واالأ

ر�ض. اأظهرت  نهار المنت�شرة على كوكب االأ االأ

أثناء هبوطه  ال�شور التي التقطه������ا الم�شبر ا

�شب������كات من اأقنية �شرف تتجمع وتلتقي في 

بقع �شوداء كبيرة لعلها بحيرات من الميثان 
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أو لربما كانت بحيرات من الميثان  ال�شائ������ل ا

ال�شائل ثم لم تلبث اأن جّفت.

ن يماثل  اإنَّ الغ������لف الجوي لتيت������ان االآ

اإل������ى حد بعيد م������ا كان عليه الغلف الجوي 

أربعة اآالف مليون �شنة،  ر�ض منذ ا لكوك������ب االأ

ر�ض وتطور  لق������د تحول الغلف الج������وي للأ

بفع������ل العوامل الطبيعية وغدا �شالحاً لحياة 

ن�ش������ان. ياأمل العلم������اء اأن يحولوا الغلف  االإ

الجوي للتابع تيتان باآليات م�شابهة لكن ب�شكل 

�شنع������ي كي ي�شب������ح قادراً على اإي������واء اأفراد 

م������ن الجن�ض الب�شري. ل������ن ي�شتغرق التحويل 

ال�شنع������ي للغ������لف الج������وي لتيت������ان المدة 

الزمني������ة الطويلة نف�شها التي لزمت للتحويل 

ر�ض، اإذ  الطبيع������ي للغلف الجوي لكوكب االأ

يت�ش������ور العلماء اأن تُنجز العملية في غ�شون 

ربما اآالف قليلة م������ن ال�شنوات. �شّكل هبوط 

ولى  الم�شبر هايجنز عل������ى تيتان الخطوة االأ

هم في  في هذا الم�شروع تنطوي المرحلة االأ

م�شروع تحويل الغلف الجوي لتيتان تحويًل 

�شنعي������اً على رفع درجة الحرارة هناك بفعل 

دفيئة زجاجية �شنعية بدورها.

نتطرق هنا اإلى �شل�شلة المركبات الف�شائية 

الرو�شية فينيرا الت������ي ُخ�ش�شت ال�شتك�شاف 

أ اإطلق المركبات من هذه  كوكب الزهرة، بدا

ال�شل�شة في �شتينيات القرن الما�شي وا�شتمر 

اإطلقها حت������ى الثمانينات من القرن نف�شه. 

ا�شتطاعت بع�ض ه������ذه المركبات اأن تحقق 

هبوطاً هادئاً على �شطح كوكب الزهرة على 

الرغم من الغلف الج������وي الكثيف للكوكب 

وال�شغط الجوي الكبير على �شطحه. 

أر�شلتها المركبات  بنيت المعلومات التي ا

فيني������را على اأن درجة الح������رارة على �شطح 

كوكب الزهرة تتجاوز خم�شمئة درجة مئوية 

كما يبلغ ال�شغط الجوي على �شطحه ت�شعين 

ر�ض.  �شعفاً لل�شغط الجوي على �شطح االأ

عندم������ا كانت اإح������دى المركب������ات فينيرا 

ترتطم بالغ������لف الجوي لكوكب الزهرة، كان 

االحتكاك يرفع درجة حرارة �شطحها الخارجي 

حتى اآالف من الدرجات. على الرغم من ذلك 

كان������ت المركبة تفتح مظل������ة خا�شة لتخفيف 

ال�شرعة وتحقيق الهب������وط الناعم على �شطح 

الكوك������ب. عملت بع�ض المركبات فينيرا على 

�شطح كوك������ب الزهرة لم������دة �شاعتين قبل اأن 

تم�شحها درجات الح������رارة وال�شغط الجوي 

ب�شكل كامل. اإنَّ معظم الغلف الجوي لكوكب 

الزهرة هو من غ������از الفحم كما يحتوي ن�شباً 

من الكبريت. اأفادت المركبات فينيرا بحدوث 

تغيرات في ن�شب غ������از الكبريت في الغلف 

الجوي لكوكب الزهرة كم������ا �شورت �شواعق 

م������ر الذي دع������ا العلماء اإلى  وب������روق فيه، االأ

�شياغة ا�شتنتاج مف������اده اأن الن�شاط البركاني 

ما زال م�شتمراً في كوكب الزهرة.
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لع������ل كوكب الزهرة ق������د تعر�ض ل�شيلن 

الحمم البركانية على �شطحه منذ خم�شمئة 

مليون �شن������ة. در�ض العلماء المعدل الو�شطي 

ج�ش������ام القريبة من  للق�ش������ف النيزك������ي للأ

نَّ 
أ ر�ض وا�شتنتجوا ا ال�شم�ض كعطارد وقمر االأ

المعدل كان مطابقاً في حالة كوكب الزهرة، 

لك������ن انت�شار الفوه������ات النيزكية على �شطح 

مر  كوكب الزهرة كان اأقل م������ن المتوقع، االأ

ال������ذي دعا العلم������اء اإلى القب������ول با�شتمرار 

الن�شاط البركاني و�شيلن الحمم على �شطح 

الكوك������ب، ذل������ك ال�شيلن ال������ذي كان يغطي 

الفوهات الناجمة عن الق�شف النيزكي.

يق������ول العلماء اإنَّ كوكب الزهرة هو توءم 

ر�ض.  كوكب االأ

ما حدث اإبان التاريخ المبكر للمجموعة 

ر كل الماء في كوكب الزهرة  ال�شم�شية هو تبخُّ

�شعة فوق  نظراً لقربه من ال�شم�ض. اأثرت االأ

البنف�شجي������ة القادمة م������ن ال�شم�ض في ذلك 

وك�شجين  البخار وحللت������ه اإلى مركبي������ه: االأ

والهيدروجي������ن. تطاي������ر الهيدروجي������ن اإلى 

الف�ش������اء الكوني ب�شبب خفت������ه، بينما اتحد 

وك�شجين بالفحم مكوناً غاز الفحم الذي  االأ

انت�شر ح������ول الكوكب ورفع درجات الحرارة 

علي������ه. يت�ش������ور العلم������اء اإمكاني������ة اإ�شلح 

اأ�شناف  بيئي لكوك������ب الزهرة با�شتخ������دام 

من البكتري������ا تُحلل غاز الفح������م بما يوؤدي 

اإلى تخفي�ض درج������ات الحرارة واإلى توفير 

وك�شجين في الغلف  كميات متزايدة من االأ

الجوي للزهرة.

ة اآالف من  ق������د ت�شتغرق هذه العملية عدَّ

ال�شنوات، لكنها توفر مجاالً جديداً لهجرات 

ر�ض اإلى جانب  ب�شرية محتملة من كوكب االأ

تيت������ان تابع زح������ل. اإنَّ الم�شاري������ع الهند�شية 

ر�شي������ة تتح������ول ب�شكل بط������يء وتدريجي  االأ

وتتو�ش������ع لت�شمل المجموع������ة ال�شم�شية في 

غ�شون اآالف قليلة من ال�شنوات.

1- Bradey and Ostlie,An Intrduction to Modern Astrophysics, (2007), Addison Wesley.

2- Munch; Mampaso; Sancheg (editors),The Universe at Large, (1997), Cambridge 

University press.

3- Hartmann, Astronomy The cosmic Journey, (1985), Wadsworth Pubishing Company.

4- Sagan, Pale 13lue Dot, (1994), Random House.
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باحث في �لعلوم و�لنباتات �لطبية. ❁

اليمن
 بالد العلم والع�سل

د.نبيل العرقاوي

❁

��اد »المعتمد في ���اد »المعتمد في ���اد »المعتمد في  � ف������ي العل������م ه������ي ب���� ف������ي العل������م ه������ي ب���

دوي������ة المفردة« الكت������اب التراثي المعتبر  الأ

اكاكاأول د�ست������ور عربي للدواء، وفي الع�سل هي 

جيرات ال�سدر والنحل اليماني الذي سجيرات ال�سدر والنحل اليماني الذي سجيرات ال�سدر والنحل اليماني الذي  سر�ض �سر�ض � أ ا

زهار  أنواع رحيق الأ انقى انقى ا أ ازهارها ازهارها ا أ اى من اى من ا ى من جتنى من جتنَ جتنيجتنيُ

أنواع الع�سل.  ع منه نع منه نَع منه اأجود ا نسنس س�س� �وي�ويُ

دوية المفردة« قام  كتاب »المعتمد ف������ي الأ

ابتابتاأليفه الطبيب الملك يو�سف بن عمر بن علي 

ابن ر�سول في الق������رن ال�سابع الهجري »الثالث 

��ادي«، وهو ���ادي«، وهو ���ادي«، وهو اأحد مل������وك اليمن بل  �ر المي����ر المي��� ر المي���سر المي���س سع�سع�

أ�سرته اليمن نحو  هر ملوكها، وقد حكم������ت سهر ملوكها، وقد حكم������ت سهر ملوكها، وقد حكم������ت ا س�س� أ ا
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قرنين من الزمن )626-803هـ(، وهي امتداد 

ك في م�صر، ــــــك في م�صر، ــــــك في م�صر،  ــــــة ودولة المماليــــــة ودولة الممالي ة ودولة المماليــــــة ودولة المماليــــــ ــــــيوبيــــــيوبي للدولة الأ

لها الملك صلها الملك صلها الملك  صر�صر� أ الة التي صالة التي صالة التي ا صد هذا القول، الر�صد هذا القول، الر� د هذا القول، الر�ــــــد هذا القول، الر�ــــــ ــــــيــــــي يويوؤ وويووي

ر بيبر�س �صاحب ــــــر بيبر�س �صاحب ــــــر بيبر�س �صاحب  ــــــلى الظاهــــــلى الظاه ف بن عمر صــــــف بن عمر صــــــف بن عمر اإ صــــــيو�صــــــيو�

ب صب صب  صال فيها »ح�صال فيها »ح� ال فيها »ح�ــــــال فيها »ح�ــــــ ــــــر، حينما افتتح ظفار قــــــر، حينما افتتح ظفار ق ر، حينما افتتح ظفار قــــــر، حينما افتتح ظفار قــــــ ــــــم�صــــــم�ص

ب لمدينة ــــــب لمدينة ــــــب لمدينة  ــــــلى طبيــــــلى طبي ه يحتاج ــــــه يحتاج ــــــه يحتاج اإ ــــــنــــــن ي«: »ــــــي«: »ــــــي«: »اإ ــــــالخزرجــــــالخزرج

لالته: ولالته: وليظن  الته: وصالته: وص صي ر�صي ر� ي ر�ــــــي ر�ــــــ ــــــنها وبيئة وقال فــــــنها وبيئة وقال ف ار، لــــــار، لــــــار، لأ ــــــظفــــــظف

انا، فانا، فاإننا  نا، فصنا، فص صنف�صنف� أننا نريد الطبيب لأ المقام العالي ا

نعرف بحمد اهلل من الطب مال يعرفه غيرنا، 

تغاصتغاصتغالً كثيراً.  صبيبة ا�صبيبة ا� بيبة ا�صبيبة ا�ص صام ال�صام ال� ام ال�ــــــام ال�ــــــ ــــــيــــــي أ تغلنا فيه صتغلنا فيه صتغلنا فيه ا صوقد ا�صوقد ا�

اصاصاً«  صي�صي� أ رف من العلماء بالطب »صرف من العلماء بالطب »صرف من العلماء بالطب »ا ص�ص� دلدلَِدنا عمر الأ لوولوَو

حد مثله«.  وله كتاب الجامع، لي�س لأ

نة صنة صنة  صر �صر � ر �ــــــر �ــــــ ــــــف بن عمــــــف بن عم ف بن عمصــــــف بن عمصــــــ صــــــب يو�صــــــب يو� ب يو�ــــــب يو�ــــــ ــــــي الطبيــــــي الطبي ي الطبيــــــي الطبيــــــ ــــــتوفــــــتوف

ى منها في صى منها في صى منها في  صنة، ق�صنة، ق� نة، ق�صنة، ق�ص ص( �ص( � ـ( وعمره )ـــــــ( وعمره )ـــــــ( وعمره )74 ــــــهــــــه 694(

نة، ويدل تدوين تاريخ الوفاة صنة، ويدل تدوين تاريخ الوفاة صنة، ويدل تدوين تاريخ الوفاة  ص( �ص( � ك )ــــــك )ــــــك )46 ــــــالملــــــالمل

ب بالمظفر،  ب بالمظفر، قب بالمظفر، قِّ قة لقة لُ ة لــــــة لــــــ ــــــمة رجل دولــــــمة رجل دول دقدْقِد الأ قى فقى َف ى فــــــى فــــــ ــــــعلــــــعل

ف بالحكيم بل هو من رف بالحكيم بل هو من ِرف بالحكيم بل هو من  ُم وطبيب بارع ُعرم وطبيب بارع عرم وطبيب بارع ُع م وطبيب بارع عوعالم وطبيب بارع عوعاِل

بة صبة صبة  صولية في اليمن »ن�صولية في اليمن »ن� ولية في اليمن »ن�صولية في اليمن »ن�ص صهر ملوك الدولة الر�صهر ملوك الدولة الر� هر ملوك الدولة الر�صهر ملوك الدولة الر�ص ص�ص� أ ا

ن حكماء العرب وــــــن حكماء العرب وــــــن حكماء العرب واأطبائهم  ــــــول«، ومــــــول«، وم ول«، ومصول«، ومص صلبني ر�صلبني ر�

ه »المعتمد في ــــــه »المعتمد في ــــــه »المعتمد في  ــــــن، حيث يعتبر كتابــــــن، حيث يعتبر كتاب ن، حيث يعتبر كتابــــــن، حيث يعتبر كتابــــــ ــــــالبارعيــــــالبارعي

هرته العلمية، صهرته العلمية، صهرته العلمية،  ص في �ص في � اــــــاــــــاً ــــــببــــــبب ببصببص صدوية المفردة« �صدوية المفردة« � الأ

سن العلماء، وفي�سن العلماء، وفي�س من  ن العلماء، وفي�ــــــن العلماء، وفي�ــــــ ــــــد له جمع مــــــد له جمع م د له جمع مصد له جمع مص صنه ح�صنه ح� لأ

كب صكب صكب  صالوثائق والمراجع العلمية التوثيقية، و�صالوثائق والمراجع العلمية التوثيقية، و�

ة مهنة الطب وهو صة مهنة الطب وهو صة مهنة الطب وهو  صفيه من خبرته في ممار�صفيه من خبرته في ممار�

نَّ براعته في 
أ افة صافة صافة اإلى ا ص�ص� م، ــــــم، ــــــم، اإ ــــــدة الحكــــــدة الحك دة الحكصدة الحكص صفي �صفي �

هرته صهرته صهرته  ص في �ص في � بباصبباصبباً صت �صت � ت �ــــــت �ــــــ ــــــون الدولة كانــــــون الدولة كان ون الدولة كانصــــــوون الدولة كانصــــــوؤ صــــــودارة �صــــــودارة � اإ

أمت������ه كتاباً كان  الذائعة المتوات������رة، واأورث ا

أكثر كتب الت������راث العربي قيمًة  وم������ازال من ا

وانت�شاراً وتجدداً وا�شتدامًة. 

لقد و�ش������ع له منهج بح������ث وكتابة يمكن 

كاديمية« بلغة الع�شر، وا�شتند  و�شفهما »باالأ

في تاأليفه اإلى اأوثق المراجع العلمية العربية 

ف������ي زمن������ه، حيث ج������اء في خطب������ة الكتاب 

)مقدمته( والقول البن عمر »وا�شتخرجته من 

كت������اب الحكيم الفا�شل عبد اهلل بن البيطار« 

غذية وعلمة  دوية واالأ الجامع لمف������ردات االأ

ا�شمه للخت�ش������ار »ع«، ومن كتاب ابن جزلة 

المعروف بالمنهاج، وعلمة ا�شمه »ج«، ومن 

كتاب اأبي الف�شل ح�شن بن اإبراهيم التفلي�شي 

أب������دال الزهراوي  وعلم������ة ا�شمه »ف«، ومن ا

أبدال اأحمد بن خالد  وعلمة ا�شمه »ز«، ومن ا

المعروف باب������ن الجزار وا�شم������ه مثبت »ابن 

الجزار« من غير علمة. ورتبته على حروف 

المعجم ليكون اأقرب متناوالً واأفهم، و�شميته 

دوية المفردة«. بكتاب »المعتمد في االأ

أ من العنوان  أبدا ولتو�شيح هذا المنه������ج ا

حيث م�شطلح »ال������دواء المفرد« هو ع�شبة 

أ بع�شبتين  ا »الدواء المركب« فيبدا مَّ
أ واحدة، ا

أو اأجزاء منهما )ورقة، زهرة، بذرة، جذر..(،  ا

ق�شى وفق قواعد  وقد يبلغ ت�شعاً في حده االأ

التركيب، كما يدخل فيه مفردات اأخرى من 

أ�شماك..(  م�شدر حيواني )ح�شرات، طيور، ا
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ملح  اأو من م�شدر معدن������ي اأو ع�شوي كاالأ

نَّ المفردات 
أ حج������ار والتراب..، علم������اً ا واالأ

النباتية ت�شكل ن�شبة 80% تقريباً من اإجمالي 

المفردات المذكورة في هذا الكتاب. 

������ا اللغ������ة العربي������ة التي كتب������ت فيها  مَّ
أ ا

أدبية  ن�شو�شه، فيمك������ن و�شفها بلغة علمية ا

أنيقة، حيث الجملة اللغوي������ة فيها ق�شيرة،  ا

ت�ش������ل اإل������ى المعن������ى مبا�شرة، ب������ل باأق�شر 

طري������ق ممك������ن اإنَّ �شح التعبي������ر، وفي هذا 

أناقة اللغ������ة وح�شن التعبير  عي������ن البلغة وا

وجمال الو�شف، ويمكن تو�شيح ذلك بالن�ض 

التالي المقتب�ض منه )�شدر ونبق )ع(: ال�شدر 

لون������ان فمنه غبري، وهو الذي ال�شوك له اإال 

ماال ي�شر، ومن������ه �شال وهو ذو �شوك حجن 

حدي������د، ولل�شدر ورقة عري�شة مدورة، وقيل 

ال�ش������ال ما ينبت في البر، والغبري ما ينبت 

نهار وثمره النبق.. وهو نافع للمعدة،  على االأ

عاق������ل للطبيع������ة، وال�شيم������ا اإذا كان ياب�شاً، 

������ا النبق الحلو فهو  مَّ
أ أكل������ه قبل الطعام.. وا وا

ي�شهل المرة ال�شفراء المجتمعة في المعدة 

معاء ويقمع الحرارة. واالأ

خ�ش������ر العري�ض،  )ج( ال�ش������در اأجوده االأ

وه������و بارد، ياب�������ض، دخانه �شدي������د القب�ض، 

و�شمغه يذهب الحرارة، ويحمر ال�شعر،)ف( 

ه������و ورق �شجر النبق ب������ري، وب�شتاني اأجوده 

الط������ري الب�شتاني، وهو معت������دل فيه قب�ض 

معاء والب�شرة ويقويها ويعقل البطن،  ينّقي االأ

وهو مجفف لل�شعر يمنع من انتثاره وين�شج 

ورام وفيه تحليل ال�شربة منه درهم(. االأ

ح ه������ذا الن�ض المقتب�������ض، الذي  فيو�شِّ

هو غي�������ض من في�ض، المنه������ج والمرجعية 

التوثيقي������ة واللغة العربي������ة العلمية الجميلة 

التي ُكِتَب بها، لقد كتب������ت بهذه اللغة ووفق 

ه������ذا المنهج مفردات »المعتمد« كافة الذي 

لم يدرج فيه اإال ما ثبت������ت منفعته ال�شفائية 

أثبتته المراجع  في �شوء خبرة موؤلف������ه، وما ا

العلمية الموثقة )الت������ي �شبق ذكرها( والتي 

أو  ا�شتن������د اإليه������ا ف������ي اإدراج اأي دواء مفرد ا

مركب فيه، حيث اكت�شب بذلك �شفة د�شتور 

الدواء، الذي قد �شدر بمر�شوم ملكي بعنوان 

»المعتمد«، وتمَّ اعتماده وتعميمه على م�شتوى 

خرى ذات ال�شلة  الدول������ة اليمنية والدول االأ

أ�شا�شي للدواء، وذلك قبل ثمانية  بها كمرجع ا

قرون من د�شاتير الدواء المعتمدة حالياً في 

كثير من دول العالم، وخا�شة المتقدمة منها 

في �شناعة الدواء وت�شديره.

ا ما قاله ف������ي الع�شل فقد جاء متنا�شقاً  مَّ
أ ا

مع ما ذكره عن نبات ال�شدر، ومع �شهرة ع�شل 

ال�ش������در ذاته، ال������ذي منبته ومنبع������ه من اأر�ض 

اليمن، ويو�شح ذلك الن�ض التالي )ع�شل »ع« ما 

كان ف������ي غاية الحلوة، وكان فيه حذو لل�شان، 

طيب الرائحة اإلى الحمرة ما هو، لي�ض برقيق 
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�شبع انجذب المتعلق  بل متين، واإذا اأخ������ذ باالأ

به������ا، النا�شع اللون ال�شاف������ي، الذي ينفذ فيه 

الب�شر، ومذاقته حريفة حادة لذيذة في غاية 

ر�ض  اللذاذة اإذا رفعت منه باإ�شبعك �شال اإلى االأ

ولم ينقطع، وما ظهر فيه طعم الموم )ال�شمع( 

أو �شطعت  أو و�شخ الكور )القفر، خليا النحل( ا ا

أو كان رقيقاً فلي�ض  من������ه رائحة قوي������ة ح������ادة ا

أ�شهب في منافعه ال�شحية  بمحمود..( )وق������د ا

واال�شت�شفاء به(. ثم اأورد ما قاله ابن جزلة في 

المنهاج عن������ه، وكذلك ما �شرحه التفلي�شي في 

كتابه عن الع�شل وقيمت������ه الغذائية وال�شفائية 

العظيمة، وفق منهج الكتاب.

ول������ى م������ن  لق������د �ش������درت الطبع������ة االأ

»المعتمد« في م�شر عن دار الكتب العربية 

ل الحلب������ي وع������ن مطبعتهم التي  الكب������رى الآ

و�شم������ت بالميمنية. ذلك قبل مئة �شنة ونيف 

)1327ه�(، من�شوخة من اإحدى المخطوطتين 

المحفوظتين في دار الكتب الم�شرية، وهما 

الن�شختان المرقومتان )898،130 طب(.

همية هذا الكت������اب في التراث  ونظ������راً الأ

العلمي العربي فقد اأجريت له عملية تحقيق 

علمي بع������د اأن ا�شتندت اإلي������ه كمرجع علمي 

أي�ش������ا في الدرا�ش������ات والتاأليف في مو�شوع  ا

ع�شاب الطبية وال�شيما »مو�شوعة النباتات  االأ

الطبي������ة الم�شورة« وذلك م������ن اأجل تحديثه 

خراجه من التراثية البحتة اإلى  وتطويره، والإ

اأفق العلوم والمع������ارف المعا�شرة، ولمواكبة 

دبي المعا�شر، وقد تمت  المنطق العلمي واالأ

عملية التحقيق »بع������ون اهلل تعالى« من دون 

�شلية، بل  اإجراء اأي تغيير عل������ى ن�شو�شه االأ

باإ�شافة ال�شروح اللزم������ة في هوام�شه وفي 

الملحق������ات التي اأ�شيفت بف�ش������ول وعناوين 

�شا�شي، مثل  متتابعة ومتنا�شقة مع محتواه االأ

معجم المف������ردات والم�شطلح������ات اللغوية، 

أ�شم������اء النباتات وغيره������ا، وكذلك  ومعج������م ا

ع�شاب في متنه  اإ�شاف������ة �شور النبات������ات واالأ

م������ن اأجل التعريف الدقيق به������ا، كونها اأدوية 

مفردة، كما تدخل في تراكيب دوائية متنوعة، 

علماً ب������اأن عملية التحقيق ه������ذه قد اأجريت 

أكاديمي معا�شر ي�شهل عملية  أ�شلوب ا بمنهج وا

اال�شتفادة من معلوماته الغزيرة، واإدراجها في 

برامج البحوث والتطبيقات العلمية الحديثة، 

بحيث ي�شبح اإ�شاف������ة علمية حقيقية تمتلك 

كل �شف������ات التج������دد واال�شتدام������ة، وكذلك 

قابلية ربطه ب�شل�شلة التقدم والتطور العلمي 

والتقني المعا�شر. ففي اللغة العربية الجميلة 

التي كتب فيها »المعتمد« و�شيغت بها اأفكار 

أي�ش������اً من مراجع  موؤلفه، وبم������ا اقتب�ض فيه ا

�شماء والكلمات  علمي������ة تراثية، كثير م������ن االأ

والم�شطلحات القديمة غير ال�شائعة حالياً، 

مثال ذلك: اأنجرة ه������ي ا�شم نبات القري�ض، 

�شجرة مريم ه������ي ع�شبة البابون������ج، و�شجرة 
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المرخ هي نبات الخطمى، و�شاهترج هي بقلة 

أوالحبق.. الملك، و�شاه�شفرم هي الريحان ا

ا ف������ي الكلم������ات والم�شطلحات ففيه  مَّ
أ ا

كثير منها يحت������اج لمرادفات معا�شرة و�شرح 

مخت�شر لمعرفة مدلولها، ومثال ذلك: كلمة 

»�شجرة« فق������د �شملت النباتات المذكورة فيه 

كاف������ة، بدءاً م������ن الع�شبة ال�شغي������رة الحولية 

اللطئ������ة والمفتر�شة على �شط������ح التربة اإلى 

ال�شجرة الكبيرة البا�شقة المعمرة، ومابينهما 

من نبات������ات متباينة في االرتف������اع والحجم، 

وكذل������ك كلمة »ده������ن« تعني الزي������ت النباتي 

ولي�������ض الده������ن الحيوان������ي ال�شائ������ع، فدهن 

نف������اق ه������و زيت الزيت������ون البك������ر، ودهن  االإ

ال�شوني������ز هو زي������ت الحبة ال�ش������وداء، ودهن 

نجرة هو  ال�شيرج هو زيت ال�شم�شم، ودهن االأ

زي������ت القري�ض..، وف������ي الم�شطلحات »دواء 

مفرد« هو ع�شبة واحدة اأو جزء منها، و»دواء 

أو اأجزاء منهما كما �شبق  مركب« هو ع�شبتان ا

بيان������ه، وكذلك هو الح������ال في طرق تح�شير 

ال������دواء وطريقة ا�شتعمال������ه، ووحدات الوزن 

والقيا�ض، التي احتاج معظمها اإلى مرادفات 

و�ش������رح مخت�شر، ك������ي ت�شب������ح ذات مدلول 

عمل������ي تطبيقي معا�شر، كم������ا غابت ال�شور 

والر�شوم������ات عنه تمام������اً �شاأنه في ذلك �شاأن 

كتب التراث العلمي العرب������ي كافة، با�شتثناء 

ع�شاب« البن البيط������ار الذي ر�شم  كت������اب »االأ

في������ه بيده اأع�شاب بلدنا، بع������د اأن تعلم هذه 

غريقي  أتقنها على طريقة العاِلم االإ الطريقة وا

أي�شاً اأع�شاب  دي�شقوريد�ض ال������ذي ر�شم بيده ا

غريق وو�شعها في كتاب »الح�شائ�ض«  بلد االإ

�شكندرية. المودع في مكتبة االإ

لقد كان في ه������ذه المعطيات حافز قوي 

جراء عملية تحقيق علمي عليه لجعله  ل������ي، الإ

أ�شهل قراءًة ومعرفًة بالمنطق  اأكثر و�شوح������اً وا

العلم������ي المعا�شر، ولو�شل������ه بقاطرة التقدم 

العلم������ي، حيث تم بع������ون اهلل تعالى التعريف 

بنباتاته الطبية كافة وفق قواعد علم ت�شنيف 

النبات المعا�شر بكتابة اال�شم العربي ال�شائع 

ن م������ع و�شف مخت�شر لكل نب������ات، وكتابة  االآ

كاديمي )اللتيني( المعروف  ا�شمه العلمي االأ

ولى  عالمياً، والذي يتاألف من كلمتين تدل االأ

من������ه على جن�ض النب������ات )Genus( والثانية 

على نوع������ه Species((، ثم ا�ش������م الف�شيلة 

 Plant النباتية )العائلة( الت������ي ي�شنف فيها

نكليزي له������ا، من اأجل  family، واال�ش������م االإ
تو�شيع نطاق التعريف به������ا وتوثيقها وو�شلها 

جنبي������ة، وترتيبها بمعجم خا�ض  بالمراجع االأ

ملحق به، واإ�شافة ال�شورة الحقيقية الخا�شة 

ب������كل نبات منه »كما في ال�شور المبينة«، اإلى 

جان������ب ا�شمه ف������ي متن الكتاب وف������ي مكانها 

ال�شحي������ح، لتو�شي������ح التعريف به������ا وتجنب 

الخطاأ والخلط بينها، واإعداد معجم بمفرداته 
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واإ�شافتها  العلمي������ة  وم�شطلحات������ه  اللغوي������ة 

أي�شاً، وكذلك طرق تح�شير  بف�شل ملحق به ا

الدواء وا�شتعماله ووح������دات الوزن والقيا�ض، 

ع�شاب الطبية الغذائية وال�شامة.. وقر�ض  واالأ

CD خا�ض به يحتوي �ش������ور اأع�شابه الطبية 
وطي������وره وح�شرات������ه وحيوانات������ه ومفردات������ه 

دواء والدواء الخا�ض  خرى، اإ�شافة لمعجم االأ االأ

به. وتو�شح ال�ش������ور التالية طريقة الت�شنيف 

العلمي لنباتات »المعتمد« وتوثيقها بال�شورة 

الحقيقي������ة الت������ي تزيل اأي لب�������ض اأو خطاأ في 

التعريف بها، ولتداولها ب�شكل �شحيح.

همية هذا الكتاب العلمية باعتباره  ونظراً الأ

اأول د�شت������ور للدواء العرب������ي، فاإّنه جدير بمزيد 

من التحقيق والبحث العلمي في علوم الكيمياء 

والحيوان وال�شيدلة والطب. واإذا كانت ال�شورة 

تغن������ي عن األف كلم������ة كما يقال، ف������اإنَّ ال�شورة 

أو ف������ي غير زمانها  أو ا�شم، ا العلمية ب������ل كلمة ا

ومكانه������ا، تبقى بل عن������وان، وال قيمة لها �شوى 

الجمالي������ة منها، وهي في هذا التحقيق العلمي 

أداة دقيقة للتعريف ال�شحيح والدقيق بمعطياته  ا

ومخرجاته بكل ما في هذه الكلمة من معنى.

اأخي������راً البد م������ن كلمة �شك������ر اأتوجه بها 

لوزارة الثقافة ال�شورية القتنائها هذا الكتاب 

بحلّته الجدي������دة التراثي������ة والمعا�شرة معاً، 

هدائه������ا »المعتمد« لكل م������ن »اليون�شكو«  والإ

و»المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم« 

و»المركز الثقافي العربي في باري�ض« و»معهد 

العال������م العرب������ي في باري�ض« بع������د اأن اأ�شبح 

أ�شهل قراءة وتناوالً لي�ض باللغة  اأو�شح بياناً وا

ن  جنبية الأ العربي������ة فقط بل في اللغ������ات االأ

أ�شماء النباتات الت������ي كتبت باللغة اللتينية  ا

»العلمي������ة« وفق ت�شنيف علم النبات، وباللغة 

ع�شاب  أي�شاً، اإ�شافة ل�شور هذه االأ نكليزية ا االإ

تعتبر بمثابة مفتاح ي�شاعد في الو�شول اإلى 

اأي منها ومعرفة ما كتب عنها واإدراجها في 

برامج البحوث والتطبيقات الحديثة... 

دوية المفردة« تاأليف الطبيب الملك يو�شف بن عمر، تحقيق م�شطفى ال�شقا، القاهرة )1951م(. »المعتمد في االأ  -1

دوية والمفردة« تاأليف الطبي������ب الملك يو�شف بن عمر، تحقيق علمي  ع�شاب الطبية واالأ »المعتم������د في االأ  -2

د.نبيل �شاكر عرقاوي، دم�شق )2010م(.

»مو�شوعة النباتات الطبية الم�شورة« تاأليف د.نبيل �شاكر عرقاوي، دم�شق، )9..2م(.  -3

أ�شماء النبات« عربي، اإنكليزي، فرن�شي، التيني د.اأحمد عي�شى، تحقيق: د.نبيل عرقاوي، دم�شق )2013م(.   »معجم ا  -4

»معجم م�شطلحات العلوم الزراعية« م�شطفى ال�شهابي، بيروت مكتبة لبنان )1981م(.  -5

6- A.Kyrger.«An illustrated to herbs» London, 1992 .
7- «The Macdonald Encyclopedia of plants» London.1974.
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❁ باحث �سوري.

نقطة ماء ت�ساوي حياة

محمد علي دروي�ش

❁

 ك������م من معارك وتوت������رات وحروب ن�شبت 

ببها الماء! شببها الماء! شببها الماء!  شر�ض �شر�ض � قديماً وحديثاً بين �شعوب الأ

وع شوع شوع  شن مو�شن مو� ر على قيمة الماء شر على قيمة الماء شر على قيمة الماء اأ شبلغ مثال معا�شبلغ مثال معا� أ وا

البح������ث عن الم������اء كان في مقدم������ة اأهداف 

ينيات، شينيات، شينيات،  شائي������ة منذ نهاية الخم�شائي������ة منذ نهاية الخم� ائي������ة منذ نهاية الخم�شائي������ة منذ نهاية الخم�ش شالرحالت الف�شالرحالت الف�

ب������ب واحد ه������و شب������ب واحد ه������و شب������ب واحد ه������و اأن الماء يعني حي������اة، واأن  شل�شل�

العثور عليه يعني عثوراً على كائنات حية.

اشاشاً شي�شي� أ وكما اأن الماء طري������ق الحياة فهو ا

طرابها، كم������ا الحال مثالشطرابها، كم������ا الحال مثالشطرابها، كم������ا الحال مثاًل في بقاع  شدليل ا�شدليل ا�

معينة م������ن كندا حي������ث عثر العلم������اء على 

بب تلوث المياه.شبب تلوث المياه.شبب تلوث المياه. شفادع م�شوهة الخلق ب�شفادع م�شوهة الخلق ب� فادع م�شوهة الخلق ب�شفادع م�شوهة الخلق ب�ش ش�ش�
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إبح������اث ت�شير �إبح������اث ت�شير �إلى موت مئات  وبع�ض �لأ

ب������ب �شرب ماء ملوث، شب������ب �شرب ماء ملوث، شب������ب �شرب ماء ملوث،  ش ب�ش ب� ض�شخا�������ض�شخا�������ض يومياً �لأ

حر شحر شحر �لتي  شلت�شلت� �يتر�يتر�فق ذلك مع تفاقم ظاهرة �

لة نحو )10( �آلف  لة نحو )وروب������ا محولة نحو )وروب������ا محوِّ ِّوروب������ا محوِّ
أ إزحفت �إزحفت �إلى �

حارى، فيما ي�شك شحارى، فيما ي�شك شحارى، فيما ي�شك  شلى �شلى � إيه������ا �إيه������ا �إ يه������ا �شيه������ا �ش ش�ش� أر�  من �
2
كم

�مر�مر��ض  أ بع�������ض �لعلماء بوجود عالق������ة بين �

ارطاني������ة ومن�شارطاني������ة ومن�شاآت تنقي������ة �لمياه. فما هو  رطاني������ة ومن�ششرطاني������ة ومن�شش ش�ش�

توى شتوى شتوى  شلم�شلم� � ر شر شر �لذي يبدو على هذ� شلعن�شلعن� � هذ�

همية؟ من �لأ

التعريف العلمي للماء: 

أو  أو ر�ئحة � ائ������ل �شفاف دون طع������م �شائ������ل �شفاف دون طع������م �شائ������ل �شفاف دون طع������م � ش�ش�

ل������ون، تركيب������ه �لجزيئي مك������ون من ذرتي 

جين، ينت�شر شجين، ينت�شر شجين، ينت�شر  شك�شك� هيدروجي������ن وذرة م������ن �لأ

لب شلب شلب  شائل و�شائل و� ائل و�شائل و�ش ش�شكال مختلفة، �ش�شكال مختلفة، � ار�ض بار�ض باأ على �لأ

ر�ض  طح شطح شطح �لأ ش%( م������ن �ش%( م������ن � وغ������ازي كما �أن )70

ضا�ضا�ض ا�شا�ش ش�ش� أ مغطى بالماء، ويعتبر �لعلماء �لماء �

�لحياة على �أي كوكب.

حاالت الماء:

- حال���ة �صلب���ة: يكون فيه������ا �لماء على 

أو ثل������ج، يوجد على هذه �لحالة  �شكل جليد �

�عندم������ا تك������ون درجة حر�عندم������ا تك������ون درجة حر�رة �لم������اء �أقل من 

فر شفر شفر �لمئوي. شل�شل� �

ائالشائالشائاًل شلماء �شلماء � ائلة:صائلة:صائلة: يك������ون فيها � صحال���ة �صحال���ة � حال���ة �- حال���ة �- 

كث������ر �شيوعاً للماء.  �شفاف������اً، وهي �لحالة �لأ

ائلة في شائلة في شائلة في  شل�شل� ورت������ه شورت������ه شورت������ه � شلم������اء عل������ى �شلم������اء عل������ى � ويوج������د �

درجات الح������رارة ما بين ال�شف������ر المئوي، 

ودرجة الغليان، وهي )100( درجة مئوية.

- حال���ة غازي���ة: يكون فيه������ا الماء على 

�شكل بخ������ار، ويكون الم������اء بالحالة الغازية 

بدرجات حرارة مختلفة.

خ�سائ�س الماء:

ة خ�شائ�ض جعل������ت له قيمة  للماء ع������دَّ

كبيرة ف������ي الحياة، والزراع������ة، وغيرها من 

مجاالت الحياة، ومنها:

- التعادل الحم�شي: الماء �شائل متعادل 

أو القاعدية  كيميائياً، اإذ اإن درجة الحمو�شة ا

أنه ال يمكن اعتبار  فيه هي )7(، وهذا يعني ا

نه مادة  أو قاعدي������ة الأ الماء م������ادة حم�شية ا

متعادلة كيميائياً.

ذاب���ة: الم������اء مادة معدني������ة، وهذا  - الإ

أنه م������ن الممك������ن اإذاب������ة الكثير من  يعن������ي ا

ملح والمواد في الم������اء، الماء الموجود  االأ

في الطبيعة ال يوج������د ب�شكل نقي )%100(، 

م������لح والغازات في  وذل������ك ب�شبب وجود االأ

الماء الموجود في الطبيعة.

ر�س: ن�سبة الماء في الأ

بح�ش������ب تقدي������رات العلماء ف������اإن حجم 

الم������اء يبلغ )1.5( ملي������ار كم2 اإال اأن جزيء 

أنه يمكن ح�شر )10(  الماء �شغير اإل������ى حد ا

مليارات جزيء ماء في راأ�ض دبو�ض.
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ر�ض اإال اأن ن�شبة  ويغطي الماء ثلث������ي االأ

المياه العذبة قليلة جداً علماً باأن )70%( من 

مياه ال�شرب على الم�شتوى العالمي م�شتقاة 

من المي������اه العذبة والجوفية خ�شو�شاً، وقد 

أربع مرات  ت�شاعف ا�شتهلك المياه العذبة ا

خ������لل الخم�شين �شنة الما�شي������ة، وي�شيف 

التطور ال�شناعي عبئ������اً على م�شكلة المياه 

ن منظمة ال�شحة العالمية تقدر اأن )%23(  الأ

من المياه الم�شتهلك������ة عالمياً ت�شتخدم في 

ال�شناعة والتنظيف والت�شخين والتبريد.

�سرورة الماء النقي لل�سحة:

ي�شكل الم������اء )90%( من الجهاز المعقد 

ن�ش������ان اأال وهو  وم�ش������در التفكير عن������د االإ

أي�ش������اً )70%( من  الدم������اغ، ويوؤلف الم������اء ا

مكونات القلب و )86%( من الرئتين والكبد، 

و)83%( من الكليتين، و)75%( من ع�شلت 

الج�شم المختلفة و )83%( من الدماء. 

واإذا كان الم������اء �شروري������اً للحياة فاإن 

ن  الم������اء النقي �شروري ج������داً لل�شحة، الأ

الوظائف الج�شدي������ة الحيوية كافة تعتمد 

على الم������اء النقي في عمله������ا وتوا�شلها. 

أنهم قادرون على تعوي�ض  يعتق������د بع�شهم ا

ذلك عن طريق تناول الم�شروبات الغازية 

وال�ش������اي والقهوة والع�شي������ر لكن ذلك ال 

ن�شان  يتطابق م������ع الحقيق������ة تمام������اً فاالإ

بحاجة يومياً اإلى )2-3( لترات من الماء 

ن�شان يفقد  ال�شافي النظيف. ويقدر اأن االإ

يومياً حوالى )3( لترات من الماء. ويفتر�ض 

قل عن  اأن يعو�������ض ن�شف المفقود على االأ

طريق الماء النقي ويح�شل على ن�شف ما 

خرى.  يحتاج اإليه من خلل الم�شروبات االأ

ن�شان  وللج�ش������م جهاز اإنذار مبكر يحذر االإ

عن طريق ال�شعور بالعط�ض، ويكفي فقدان 

)0.8%( م������ن مياه الج�ش������م لت�شغيل هذا 

�شاعة مظاه������ر جفاف ال�شفتين  الجهاز الإ

وجف������اف الحلق والبلع������وم. وهذا يعني اأن 

فق������دان )0.3( لتر من م������اء الج�شم عند 

اإن�شان يزن )70كغ( يوؤدي اإلى قرع اأجرا�ض 

ن�شان.  الحذر في ج�شم االإ

نه���ار والغطاءات  بع����س الحقائق عن الأ

الجليدية:

نهار الجليدي������ة حوالى  - تغط������ي االأ

را�شي كلها. )10-11( بالمئة من االأ

نه������ار الجليدية اليوم  - اإذا ذاب������ت كل االأ

ف�شيرتف������ع من�شوب البحار اإل������ى نحو )70( 

متراً )230 قدماً(.

خير و�شل  - خ������لل الع�شر الجليدي االأ

م�شتوى �شطح البحر اإلى )122( متراً )400 

قدم(، وهو معدل اأقل من معدل اليوم وكانت 

ر�ض. نهار الجليدية تغطي تقريباً ثلث االأ االأ
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ن�سان: ن�سبة الماء في ج�سم الإ

ج�شام الحية:  - ن�شب������ة المياه ف������ي االأ

ن�شان  تبلغ ن�شبة المياه في تركيبة ج�شم االإ

أكث������ر من ذلك في  والحيوان������ات )70%( وا

النبات������ات حيث ي�شكل الم������اء )90%( في 

بع�شها.

- ت�ش������كل المي������اه نح������و )60%( من وزن 

قل  ن�شان على االأ ن�شان، ويفق������د االإ ج�ش������م االإ

أون�ض( وح������دة وزن ت�شاوي )13  نح������و )40 ا

غراماً( كل يوم.

- وتخ������رج المياه من الج�شم عن طريق 

الب������ول، التنف�������ض، التبخر خ������لل الجلد، 

الع������رق، وبالطب������ع فاإذا كان الف������رد يعمل، 

أكبر  يتدرب، ويع������رق فاإنه �شوف يفقد كماً ا

من الماء.

طعم������ة تحتوي كماً هائًل  - كثير من االأ

م������ن الماء خا�ش������ة الفاكهة، وتكم������ل المياه 

خ������رى الكمية التي يحتاج اإليها  وال�شوائل االأ

الج�شم.

اأنواع الماء:

ارة: وهو ال�شكل الذي تحتفظ  - مي���اه فوَّ

أك�شيد الكربون  فيه المياه وبمع������دالت ثاني ا

نف�شها التي كانت عليها قبل المعالجة.

- مي���اه غنية بالفيتامين���ات: يتم اإ�شافة 

أكثر. الفيتامينات لها حتى ت�شبح �شحيَّة ا

- مياه الينابيع: تاأتي من مياه جوفية 

ر�ض وتحتوي  لكنها تتدفق على �شطح االأ

قل- )250( مليون جزيء من المواد  -على االأ

ال�شلبة القابلة للتحلل.

رة: وهي التي يتم تنقيتها. - مياه مطهَّ

ك�شجين: تحتوي على ن�شبة  - مياه غنية بالأ

أكثر )40( مرة من الماء العادي. ك�شجين ا من االأ

- مياه معدنية طبيعية: تاأتي من م�شادر 

جوفي������ة وتحوي مع������ادن مث������ل المغني�شيوم 

والكال�شيوم وال�شوديوم والحديد.

أو  - مي���اه ذات نكه���ة: نكه������ات طبيعي������ة ا

�شناعية ت�شاف غالباً للمياه المعدنية.

- مي���اه مقط���رة: يت������م الح�ش������ول عليها 

بالتقطير، وت�شتخدم في المعامل الكيميائية 

من اأجل التجارب ولي�ض لل�شرب.

- مي���اه �شبه قلوية اأيونية: ت�شتخدم فيها 

الكهرباء لف�شل الجزيئات و�شحنها.

التعامل مع اأنواع المياه المعباأة:

- اإذا تم ال�ش������رب منها وفتحها ال تترك 

ن البكتريا  فت������رة طويل������ة دون ا�شتخ������دام الأ

�شتن�شط فيها.

- يجب العناية بزجاج������ة الماء وغ�شلها 

بالماء ال�شاخن وال�شابون عند اإعادة ملئها.

- للتخل�ض من طعم الكلور ي�شب الماء 

في اإناء كبير ويترك لمدة �شاعة تقريباً.
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حقائق عن الماء:

- الم������اء ي�ش������كل )3/2( م������ن وزن ج�شم 

ن�ش������ان، وتتاألف بلزما ال������دم من حوالى  االإ

)90%( م������اء بينم������ا ت�شكل ن�شب������ة الماء في 

العظام )%22(.

ن�شان الحياة من دون ماء  - ال ي�شتطيع االإ

أيام كحد اأدنى وب�شكل عام  كثر من خم�شة ا الأ

يتم �شرب حوالى لترين من المياه يومياً.

- الم������اء مذي������ب طبيع������ي للعدي������د من 

والمع������ادن  الفيتامين������ات  مث������ل  العنا�ش������ر 

والبكتري������ا والفطري������ات والمع������ادن الثقيلة 

والمواد الم�شعة.

مطار الت������ي تاأتي من ال�شحب  - مياه االأ

أنواع المياه الطبيعية، على الرغم  أنقى ا هي ا

م������ن تلوثها بع������وادم الم�شان������ع المتمثلة في 

الكبري������ت من هن������ا يتكون ما يع������رف با�شم 

)المطر الحم�شي(.

ن�شان من ال�شموم  - يغ�شل الماء ج�شم االإ

والم������واد ال�شرطانية، والب������ول هو �شكل من 

أ�شكاله اإذ يحتوي على المواد ال�شارة. ا

- ي�ش������اف الكل������ور غالب������اً للم������اء لقتل 

البكتري������ا، وق������د تك������ون رائحته نف������اذة كما 

�شنان،  ي�ش������اف الفلورايد لمحاربة ت�شو�ض االأ

لومنيوم لتنقية الماء. وهيدروك�شيد االأ
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باحث وموؤرخ �سوري. ❁

قراءة يف كتاب قدمي: 

ب ماك�س فرملنقب ماك�س فرملنّقب ماك�س فر�يهر �أوبنهامي تل حلف و�
اإعداد: ناديا كوليدي�س ولوت�س مارتين

سعر�سعر�س وتلخي�س: عبد اهلل حجار
❁

ّ������ه كتّيب �شب������ه دليل للتعري������ف بحفريات ������ه كتيب �شب������ه دليل للتعري������ف بحفريات ������ه كتّيب �شب������ه دليل للتعري������ف بحفريات  ������ه كتين������ه كتينَّ �إ

ّثري نموذجي علمي تّمثري نموذجي علمي تّم
أ ل تنقي������ب � ل تنقي������ب �ول تنقي������ب �وَّ تل حلف، �أ

�لعال������م ماك�س فر�لعال������م ماك�س فر�يهر فون  ورية من قبل شورية من قبل شورية من قبل � شف������ي �شف������ي �

أيُت �أن  أوبنهاي������م بدء�ً م������ن �لع������ام )1911م(، ر� �

فحة( بدل شفحة( بدل شفحة( بدل  ش �ش � غر حجمه )شغر حجمه )شغر حجمه )75 شف ب������ه رغم �شف ب������ه رغم � ف ب������ه رغم �عرف ب������ه رغم �عّر �أ

دره شدره شدره  ش�ش� خم شخم شخم �ل������ذي �أ شل�شل� سعر�سعر�س كت������اب تل حلف �

يل شيل شيل  شم( وفيه تف�شم( وفيه تف� أوبنهايم في اليبزيغ عام )1931 �

������ف ل������ف لَّ������ف �لكتاب، �لذي  أ الع������ادي. تالع������ادي. تا �لقارئ � ّال يه������ّمال يه������ّم

ول تتحدشول تتحدشول تتحّدث  شتة ف�شتة ف� تة ف�شتة ف�ش شم(، م������ن �شم(، م������ن � در عام )شدر عام )شدر عام )2002 ش�ش�

عن �لحفريات في ت������ل حلف و�للقى �لمكت�شفة 

تات( شتات( شتات(  شورتو�شورتو� أ أل������و�ح نافرة )� خمة و�شخمة و�شخمة و� شمن تماثيل �شمن تماثيل �
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إلتاريخية و�إلتاريخية و�إن�شاء  ادر شادر شادر � شلم�شلم� غيرة وعن شغيرة وعن شغيرة وعن � شوقطع �شوقطع �

�لمتح������ف ف������ي برلي������ن وتدميره ف������ي �لغار�ت 

�لجوي������ة في ت�شرين �لثان������ي )1943م( وم�شروع 

ه �مه �ّمه �إلى  مشمش شحياء تماثيل تل حلف و�شحياء تماثيل تل حلف و� إعادة ترميم و�إعادة ترميم و�إ �إ

إلجدير بالذكر �إلجدير بالذكر �إن  جزيرة �لمتاحف في برلين. و�

ّلتي تّملتي تّم ثرية � �للقى �لأ مشمشّم ش�س لي�ش�س لي� �س لي�ش�س لي�ش ش�ش� امتحف حلب تامتحف حلب تاأ

�كت�شافها في تل حلف قرب ر�أ�س �لعين. 

إيقع �إيقع �إلى �لجنوب �لغربي من بلدة  يقع �ت���ل حلف: يقع �ت���ل حلف: 

�لفر�لفر�ت،  ر�أ�س �لعين عل������ى نهر �لخاب������ور ر�فد �

اح������ة شاح������ة شاح������ة �لتل نح������و )50( هكت������ار�ً وفي د�خله  شم�شم�

ّ( هكت������ار، تّم( هكت������ار، تّم اح������ة )شاح������ة )شاح������ة )5.1 ش��اه مرتف������ع بم�ش��اه مرتف������ع بم� ��اه مرتف������ع بم����اه مرتف������ع بم�� �ع����ع��� أ و�

ل بينهما شل بينهما شل بينهما  شتيطان يف�شتيطان يف� تيطان يف�شتيطان يف�ش ش�ش� ّلتعّرف على مرحلت������ي لتعرف على مرحلت������ي لتعّرف على مرحلت������ي � �

اد�س وشاد�س وشاد�س و�لخام�س  شل�شل� �لف �لف � �ولى من �ولى من �لأ �( عام �( عام �لأ 300(

�د، وعرف فخارها �د، وعرف فخارها �لمتميز بالخطوط  الميالميا �قبل �قبل �

ية بفخار ت������ل حلف، وشية بفخار ت������ل حلف، وشية بفخار ت������ل حلف، و�لثانية من �لفترة  شلهند�شلهند� �

لف  لف �لثاني وبد�ية �لأ ر�مية بين نهاي������ة �لأ �لآ

�ل ق.م. حيث كان �ل ق.م. حيث كان �لتل يدعى غوز�نا و�متّدت  ل ق.م. حيث كان ول ق.م. حيث كان ّو �لأ

شا�شا�شامية.  تية وشتية وشتية و�لعربية �لإ شن�شن� ن�لهلن�لهلّ �لفتر�لفتر�ت � حتى �

ماك�س فرايهر فون اأوبنهايم:

ول������د في كول������ن ف������ي )1860/6/15م(، 

در�ض القانون ف������ي �شترا�شبورغ وبرلين ونال 

�شه������ادة الدكتوراه في القان������ون من غوتنغن 

ع������ام )1883م( وقام برحلتين اإلى اإ�شطنبول 

و�شم������ال اأفريقيا.عمل ف������ي وظائف متعددة 

)1883 – 1891م( ونجح في االنخراط في 

ال�شل������ك الدبلوما�شي في كول������ن، وانتقل اإلى 

�شلم وتعلّم اللغة العربية  القاهرة لدرا�شة االإ

عام )1992م(.

قام ب������اأول رحل������ة اإلى ال�ش������رق و�شرقي 

اأفريقيا )1893-1894م( وا�شتفاد من نتائج 

الرحلت في برلين )1894–)1896م( حيث 

لمانية  عمل ملحقاً ف������ي القن�شلية العامة االأ

ف������ي القاه������رة ع������ام )1896م(. وق������ام عام 

)1899م( برحلته الكبرى الثانية اإلى ال�شرق 

باتجاه دم�شق وحلب ومنها اإلى راأ�ض العين، 

واكت�شف تل حلف في )1899/11/19م(.

�شّم������ي م�شت�شار ال�شف������ارة عام )1900م( 

وعم������ل ف������ي القاهرة وق������ام برح������لت اإلى 

أوروب������ا والواليات المتحدة  �شمال اأفريقيا وا

مريكية )1900–1910م(، وودع العمل في  االأ

لمانية ف������ي )1910/11/1م(.  الحكوم������ة االأ

أدار الحفريات في تل حلف  عداد وا وقام باالإ

)1911–1913م(.

تل حلف

أواني وك�شيرات فخارية من  ا

لف ال�شاد�ض قبل الميلد االأ
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عاد اإلى ال�شلك الدبلوما�شي في الحكومة 

أنباء  لمانية ع������ام )1914م(، وتراأ�ض وكالة ا االأ

لمانية ف������ي اإ�شطنبول )1915–  ال�شف������ارة االأ

1917م( وانتق������ل لل�شك������ن ف������ي برلي������ن عام 

)1919م( واأعّد الع������ّدة للقيام بحفريات من 

أن�شاأ  جدي������د في تل حل������ف ع������ام )1927م( وا

أوبنهايم عام )1929م(  موؤ�ش�شة ماك�ض فرايهر ا

مع متابعة الحفريات في تل حلف مع فح�ض 

و�شب������ر »جبلة البي�شا«. ق������ام بافتتاح متحف 

ت������ل حلف ف������ي �شارلوتنبورغ ف������ي برلين عام 

)1930م(، وقام باآخ������ر رحلة اإلى �شورية عام 

)1939م( ولم يتمكن من التنقيب في التل.

في خريف )1943م( تم تدمير المتحف 

قامة في  أوبنهاي������م للإ في برلي������ن وانتق������ل ا

دري�ش������دن ثم تح������ّول في �شب������اط )1945م( 

لماني. توفي  أّميرالند في الباي������رن االأ اإل������ى ا

الند�شه������وت  ف������ي  )1946/11/15م(  ف������ي 

Landshut وُدفن في مقبرة البلدة. وطلب 
اأن يكت������ب على قبره: »هنا يرقد بالرب رجٌل 

اأحّب العل������م وال�شرق وال�شح������راء واكت�شف 

ونّقب في تل حلف«.

الحفريات في تل حلف:

أوبنهايم القانون اهتم بعلم  خلل درا�شة ا

النب������ات والجغرافيا وهفا قلب������ه اإلى ال�شرق 

من خلل قراءة ق�ش�������ض »األف ليلة وليلة«، 

وجذبته رحلت������ه الثانية اإل������ى مهنة التنقيب 

حي������ث التقى ف������ي محطة بغ������داد في حلب 

ب�شي������خ روى له ق�شة وجود حجر قرب راأ�ض 

العين ف������ي مدفن اأحد الموت������ى قرب قرية 

أ  ي�شكنها �شراك�شة، واأخذه اإلى تل حلف. وبدا

الحفر بم�شاعدة ب�شعة عّمال، ولم يكن معه 

أيام تك�ّشف جزء  ترخي�ض بذلك، وبعد ثلثة ا

ورتو�شتات في  من الق�شر الغربي واأحجار االأ

أوبنهاي������م ردم ما ك�شفه، وعاد  جداره. اأعاد ا

ألمانيا ثم اإلى القاهرة. في  اإل������ى اإ�شطنبول وا

اإ�شطنبول طلب من مدير المتاحف العثماني 

اأن يحفظ له حق التنقيب في التل اإلى وقت 

أ تنقيباته  الحق. ومّرت �شن������وات قبل اأن يبدا

في ت������ل حل������ف. وف������ي )1325/9/29ه�./

وبنهاي������م بالتنقيب في تل  1909م( �شم������ح الأ

حلف مّدة �شنتين. 

أوبنهايم ال�شلك الدبلوما�شي  لذلك ترك ا

وجاء يع������ّد لبدء الحفريات ع������ام )1911م( 

وا�شتعم������ل قافل������ة م������ن )1000( جمل لنقل 

دوات الت������ي يحتاجها ومن بينها  المواد واالأ

أترب������ة بين حلب وتل حلف  )12( عربة نقل ا

م�شاف������ة )500( ك������م وا�شتغرق ذل������ك )20( 

أوبنهايم بالمعم������ار الخبير  يوم������اً. ا�شتع������ان ا

 Felix Langeneggerالنغنّغ������ر فيليك�ض 

وكارل موّل������رKarl Muller اللذي������ن عمل 

مع روبيرت كولدويه في حفريات بابل. وقد 
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ت�ش������ّكل فريق العمل ع������ام )1912م( من )5( 

مهند�شين وطبيب وم�شّور واأميني �شّر. 

بداأت الحفريات في )15/اآب 1911م( 

م������ع ع�شرة عّمال ب�شكل �ش������ّري لعدم وجود 

أوبنهايم اإلى ماردين  عّمال في الجوار. ركب ا

وا�شتق������دم )200( اأرمني ومن اأهل المدينة 

للعمل وقد �شّهلت له معرفته بحياة البداوة 

ح�ش������ن التعامل م������ع العّم������ال، ووّفق بفريق 

العمل الموؤهل الذي �شاعده في الحفريات، 

وانته������ى العم������ل ف������ي )اآب 1913م( ونقلت 

اللق������ى من ت������ل حلف اإلى حل������ب با�شتعمال 

)13( عربة قطار.

أوبنهاي������م يرغب العودة للتنقيب في  كان ا

�شت������اء )1915/1914م( لكن اندالع الحرب 

أوق������ف العمل ليع������اوده في ربيع  العالمي������ة ا

)1927م(، وكان بيت البعثة في حالة خراب. 

�شهر الثلثة من �شيف  وا�شتمر بعمله حتى االأ

ع������ام )1929م(، وقد وج������د كمية كبيرة من 

الك�شيرات الفخاري������ة �شمال الق�شر الغربي 

ل������ف الخام�ض وال�شاد�������ض ق.م. وقام  من االأ

بعمل �شبر في »جبلة البي�شا« )70كم جنوب 

خيرة من  ربعة االأ �شابيع االأ تل حلف( ف������ي االأ

التنقيب وذلك بحثاً عن تتمة جذع تمثال من 

ل������ف الثالث ق.م. �شب������ق اأن �شاهده هناك  االأ

ف������ي زيارة ع������ام )1913م(. ولم يجد القطع 

خرى من التمثال. االأ

تّم اقت�ش������ام اللقى بين حكومة االنتداب 

أوبنهايم �شبق اأن  الفرن�شي والبعث������ة. وكان ا

كلّف فناناً هو النّحات اإيغور فون جاكيموف 

�ش������ل للتماثيل  بعمل قوال������ب ن�شخ طبق االأ

المكت�شف������ة ف������ي تل حلف ع������ام )1913م(. 

ة البعثة في )43( �شندوقاً  وقد ُحملت ح�شّ

أر�شل������ت اإل������ى برلي������ن هدية م������ن الدولة  وا

العثماني������ة، وكان ن�شفه������ا تماثي������ل اأ�شلية 

�شل. ون�شفها ن�شخاً طبق االأ

أوبنهاي������م في برلين عام  عند اإقامة ا

)1919م( رّكز على تنظيم نتائج حفرياته 

بحاث ال�شرقية  أن�شاأ موؤ�ش�شة االأ واأبحاثه وا

 Orient- Forschunginstitut
و�شع فيها مكتبته الموؤّلفة من )42000( 

مجلّداً ومجموع������ة كبيرة من ال�شرقّيات 

أواني  ألب�ش������ة، اآالت مو�شيقية وا )�شّجاد، ا

أّول معر�ض  أق������ام ا خزفي������ة اإ�شلمي������ة( وا

لمجموعت������ه م������ع اإقام������ة علق������ات مع 

لماني������ة، وخّطط لمتابعة  الجامع������ات االأ

التنقيب في تل حلف عام )1922م(. 

أوبنهاي������م اإل������ى ال�شرق ف������ي ربيع  ع������اد ا

)1939م( وذه������ب اإلى ت������ل حلف رغم ن�شح 

�شلط������ات االنت������داب الفرن�ش������ي ل������ه بع������دم 

الذه������اب. و�شل راأ�ض العين وتل حلف حيث 

اأجبره ال�ش������كان على الرحي������ل نهائياً. وقد 

خلّف توقيعه في الكت������اب الذهبي لدار اآل 
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بوخه في خان النحا�شين في حلب في تلك 

خيرة. وعاد اإل������ى برلين واأ�شدر  الزي������ارة االأ

ول من مطبوعات البعثة عن فترة  الجزء االأ

. ثم �شدرت ثلثة 
ّ
ما قب������ل التاريخ وهو حي

اأجزاء بعد وفات������ه. وما زالت موؤ�ش�شته التي 

أن�شاأه������ا لدعم الحفري������ات والدرا�شات في  ا

ال�ش������رق توؤّمن الباحثي������ن للقيام بالحفريات 

بحاث عن ثار وتاريخ  في �شورية وطباعة االأ

وح�شارة المنطقة. 

اأهم مكت�سفات تل حلف:

وجد في الق�شم العلوي من التل القلعة 

كبر هو الق�شر ال�شمالي  وفيها ق�ش������ران االأ

خر ه������و الق�شر الغربي الذي  ال�شرقي واالآ

دعي »الق�شر المعبد«. كما حفر في الق�شم 

ن م������ن ال�شور عند الباب الجنوبي.  المح�شّ

ووج������د في الق�شم ال�شمال������ي الغربي خارج 

وعلى  �ش������وري،  االآ الق�شر-المعبد  القلع������ة 

م�شافة جنوب القلع������ة وجدت 3 قبور عند 

حفرها وجد تمثال �شخم كامل ل�شيدة ذات 

أوبنهايم«من  �شفائر، دعاها العّمال »عرو�شة ا

كث������رة زيارته لها وتاأمله������ا باإعجاب �شديد. 

وفي باحة طق�������ض العبادة وجد تمثال رجل 

أة يجل�شان جنب������اً اإلى جنب واأمامهما  وامرا

حو�شا تقدمة.

الق�شر-المعبد  وتاألف مدخل واجهة 

أ�شد  من ثلثة تماثيل �شخمة واقفة على ا

وثور قام في الو�ش������ط تمثال اإله الطق�ض 

تي�شوب ف������وق رم������زه الثور واإل������ى ي�شاره 

زوجت������ه ِخبات واإلى يمين������ه ولده �شاّروما 

لهة  أ�شدين. وكت������ب على ث������وب االإ ف������وق ا

خبات ما يلي: »ق�شر كابارا ابن حديانو: 

م���ا ل���م يتمّكن وال���دي وج���ّدي الموؤّلهان 

)اأي المتوفي���ان( م���ن عمله قم���ُت بعمله 

اأنا. ومن يمحي ا�شمي وي�شع ا�شمه، يقّدم 

له اأدد و�شبع  �شبع���ة من اأبنائه محرق���ة لالإ

م���ن بنات���ه ي�شبح���ن عاه���رات ف���ي معبد 

واجهة المعبد- الق�شر

�شورة رجل وامراأة جال�شان اأمام التقدمة
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ع�شت���ار. كت���ب عب���دي اإيلو ا�ش���م الملك«. 

ويق�شد هنا بالرقم �شبعة الكثرة. 

رامي  مير االآ لم يعرف الكثير ع������ن االأ

ول ق.م. وهو من قبيلة  لف االأ كابارا في االأ

بيت بحياني الت������ي كان مركزها الرئي�شي 

�شورية.  ف������ي غوزانا بح�شب الم�ش������ادر االآ

أ�شفل الجدران  أل������واح ا وكان هن������اك بع�ض ا

)اأورتو�شتات( تح������وي كتابة مثل لوحة اإله 

الطق�ض يم�شك بيديه المرفوعتين هراوة 

وقطعة خ�شب منحنية والكتابة »معبد اإله 

الطق�ض« ولوحة طائر مفرد جناحيه واأمام 

وجه������ه اإلى اليمي������ن كتابة »ق�ش������ر كابارا 

�شورية  ب������ن حديانو«. وتذكر الم�ش������ادر االأ

اأن غوزان������ا عا�شم������ة بي������ت لحيان������ي تقع 

في الطريق اإلى الف������رات. واأن الحملت 

خير  �شورية غزتها مّرات واأمكنها في االأ االأ

اإخ�شاعه������ا اإلى �شلطته������ا ودفع فدية من 

القمح والذهب والخيل. 

ووج������د لح�شن الحظ ع������ام )1912م( 

رقم فخارية وم������ن بينها محفوظات تاجر 

�شوري������ة وتعود اإلى  رامية واالأ مكتوب������ة باالآ

القرن الثام������ن ق.م. كما وجد في الباحة 

أم������ام الق�ش������ر الغرب������ي تمث������ال »الطائر  ا

ال�شخم« وهو معرو�ض حالياً في متاحف 

الدول������ة في برلي������ن. ويع������ود الف�شل في 

أ�ض الثور المجّنح  تنقيب������ات تل حلف اإلى را

الذي تم اكت�شافه عام )1899م(. 

أوبنهاي������م تدميراً �شبه  دّمرت موؤ�ش�ش������ة ا

كام������ل في الغارات الجوي������ة يومي )23 و24 

اآب 1943م( ثم اأ�شيب متحف تل حلف اأول 

أيلول ثم ف������ي الغارات  م������ّرة في الراب������ع من ا

بين )22–26 ت�شرين الثاني 1943م( ت�شّرر 

الثور المجّنح المكت�شف عام ��99م

لهة من الق�شر الغربي في تل حلف: الإ
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ب�ش������كل كبير وتحّول اإل������ى اآالف القطع وقد 

ية المن�شوخة. ذابت التماثيل الج�شّ

وبعد خم�شين عاماً على تحويل متحف 

أنقا�ض تق������ّرر ترميم اللقى  تل حل������ف اإلى ا

و�شط  واإعادة عر�شها ف������ي ق�شم ال�شرق االأ

من متاحف الدول������ة في برلين. وهكذا تّم 

اإحياء التماثيل وهي رميم ون�شبت واجهة 

الق�ش������ر -المعب������د في تل حل������ف مدخًل 

ثار القديمة وتّم تد�شين  جديداً اإلى ق�شم االآ

ذلك بتاريخ )2002م(.

وكان ه������ذا العمل واج������ب تكريم متاأّخر 

وبنهاي������م الذي كان �شع������اره »راأ�ض مرفوع  الأ

أّما  و�شجاعة عالية ونف�شية �شلوكية عالية«. ا

على اأر�ض تل حلف ميدانياً فقد قامت بعثة 

ألماني������ة �شارك فيها عدة جامعات  �شورية -ا

 –  2006( الحفري������ات  بمتابع������ة  ألماني������ة  ا

2010م( باإدارة د.عبد الم�شيح بغدو، د.لوت�ض 

مارتين وم�شاركة اخت�شا�شيين عديدين من 

أورتم������ان وميركو كوفاك  ا بينهم د.فينفريد 

�شورية الجديدة  االخت�شا�شيين بالفت������رة االآ

و�شواه������م. وقام������وا بن�شر نتائ������ج التنقيبات 

عمال  الم�شتج������ّدة اأوالً ب������اأول. وتوقف������ت االأ

و�شاع الراهنة في  ع������ام )2011م( ب�شبب االأ

�شورية الحبيبة.

حفريات تل حلف الحديثة )��00-�0�0م(
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�أديب و�سحفي �سوري. ❁

مع:

املخرج والفنان العراقي حممد وهيب

اإعداد: حممد خالد اخل�رض
❁

 المخ������رج والفن������ان محمد وهيب 

خ������راج والتمثيل  إ�شمل������ت مواهب������ه الإ�شمل������ت مواهب������ه الإ

ي������ة وي������ة وؤي������ة اإخراجية  ون رون ر ّ
ن رن يكون رن يكو
ّ
ن يكو
ّ
أ ا تط������اع شتط������اع شتط������اع  شفا�شفا�

اة ب������ه عبر خروجه عن الماة ب������ه عبر خروجه عن الماألوف  ة ب������ه عبر خروجه عن المشة ب������ه عبر خروجه عن المش شخا�شخا�

وعن القواعد ليقدم ما هو اأقرب اإلى 

االقاع������دة ال�شعبي������ة والمتلقي فاالقاع������دة ال�شعبي������ة والمتلقي فاأخرج 

ينما وللتلفزيون، شينما وللتلفزيون، شينما وللتلفزيون،  شرح ولل�شرح ولل� رح ولل�شرح ولل�ش ش للم�ش للم� اأعمالً

وح������ول حياته وبع�������ض مراحلها كان 

الحوار التالي:
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- الفن����ان محمد وهيب لقد ا�شتغلت في 

اه����م براه����م براأيك  خ����راج وف����ي التمثي����ل اأيهما اأ الإ

اواواأيهما يكون اأكثر اأثرًا على المتلقي؟

أثراً الجمهور وعند  أكثر ا خراج هو ا • الإ
المتلقي ب�شكل عام ومن خالل تجربتي في 

إرحي والتلفزيوني والإرحي والتلفزيوني والذاعي  رحي والتلفزيوني والشرحي والتلفزيوني والش شخراج الم�شخراج الم� الإ

أكثر  خراج هو ا إن الإن الإ أ ينمائي وج������دت شينمائي وج������دت شينمائي وج������دت ا شوال�شوال�

�شمولية والمخرج هو الذي يحرك الممثل 

تم������د حيويته وقدرته شتم������د حيويته وقدرته شتم������د حيويته وقدرته  شخير ي�شخير ي� وبالتالي الأ

اعلى العطاء الذي تتطلبه موهبته باعلى العطاء الذي تتطلبه موهبته باإ�شارات 

م له شم له شم له  شبداعية فهو ال������ذي ير�شبداعية فهو ال������ذي ير� إالمخ������رج الإالمخ������رج ال

ارات ويح������دد له ال�شعاب ومهما كان شارات ويح������دد له ال�شعاب ومهما كان شارات ويح������دد له ال�شعاب ومهما كان  شالم�شالم�

لاحب تقنية وثقافة لاحب تقنية وثقافة ل بد من اأن  احب تقنية وثقافة شاحب تقنية وثقافة ش شالممثل �شالممثل �

كبر. يلعب المخرج الدور الأ

ب����ب شب����ب شب����ب اأهمي����ة وج����ود  شي����ك م����ا ه����و �شي����ك م����ا ه����و � ا- برا- براأ

المخرج اأكثر من باقي مكونات العمل؟

اح������د اح������د اأن المخ������رج  أ ا يخف������ى عل������ى ا يخف������ى عل������ى ا ل• ل• ل
الماهر هو الذي يحدد كيفية ن�شوء الحدث 

ف������ي العمل الفن������ي ويربط به������ذا الحدث 

ال��ال��الل الممثلين  ������ �ت������ه م������ن خ����ت������ه م������ن خ��� لت تحولت تحول ح������ال

اعدية شاعدية شاعدية  شيقوم������ون بالحرك������ة الت�شيقوم������ون بالحرك������ة الت� يقوم������ون بالحرك������ة الت�شيقوم������ون بالحرك������ة الت�ش شالذي������ن �شالذي������ن �

افة شافة شافة اإلى دور المخرج في  ش�ش� إلنج������اح العمل اإ إلنج������اح العمل 

ح������داث وانتقالتها ونجاحاتها  ربط كل الأ

ا�������س تكويني شا�������س تكويني شا�������س تكويني  ش�ش� أ ا اشاشاً شي�شي� أ بالبيئ������ة التي ه������ي ا

ف������ي العمل الفني وبم������ا تحتويه البيئة من 

اهم في شاهم في شاهم في  شنات �شكلية ت�شنات �شكلية ت� نات �شكلية ت�شنات �شكلية ت�ش شنارة ومح�شنارة ومح� إديكور واإ إديكور و

اإدها�ض المتلقي عندما يرى الحدث ويتابع 

ا الممثل فلبدَّ من اأهمية  مَّ
أ حركة العمل. ا

ح�شوره اإال اأن هذا الح�شور يقت�شر على 

م�شار واحد ير�شمه المخرج مطالباً اإياه اأن 

يتكيف مع هذا الم�ش������ار ليكون في الناتج 

العمل عل������ى غاية من النج������اح ومحتفظاً 

بقدرته على البقاء.

- اإذا كان كم����ا تق����ول المخ����رج ه����و اأكثر 

اأ�سح����اب العمل ح�سورًا فلماذا يكّرم اأحيانا 

بع�س عنا�س����ر العمل ويك�سب انت�س����ارًا اأكثر 

من المخرج؟

• قلت في الج������واب ال�شابق اإنَّ الممثل 
اأي�شا له اأهمية وه������و م�شاهم ب�شكل لي�ض 

بقليل في نجاح العمل الفني �شواء كان هذا 

أو التلفزيون  أو ال�شينما ا العمل في الم�شرح ا

نَّ الدور المحوري في اأهمية 
أ ذاعة اإال ا أو االإ ا

النج������اح وحجم������ه ومكانته يع������ود لمخرج 

�شا�شي  العمل فهو ال������ذي يحقق المكون االأ

للعمل المنتج واإن ظهر اأحد عنا�شر العمل 

أكث������ر من �شواه فهذا  ون������ال �شهرة وتكريماً ا

أكثر  �شباب �شخ�شي������ة واإنَّ ا يع������ود غالب������اً الأ

َمْن يحقق������ون ذلك هم من الن�شاء واأ�شرب 

ل������ك مثًل هل تمك������ن اأحد م������ن الممثلين 

أن������زور على الرغم من  اأن يتج������اوز نجدت ا

اأهمي������ة جمي������ع اأعماله وجمي������ع الممثلين 

الذين �شاركوا معه وجميع الموا�شيع التي 
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أكثر  قدمها فهو ال������ذي يتحمل الم�شوؤولية ا

من كاتب الن�������ض واأكثر من الممثلين اأمام 

الجمه������ور واأمام العالم وه������ذا لم�شناه في 

خي������رة واإن كان المخرج يبقى  اأعمال������ه االأ

وراء الكوالي�ض والممثل في الواجهة.

- هل قمت باإخراج فني اختلف اإبداعيًا 

ع����ن الطرائ����ق الت����ي ا�ستخدمه����ا غيرك من 

المخرجين؟

عم������ال التي قمت  • هن������اك كثير من االأ
بها ك�ش������رت فيها القاعدة وقدمت للمتلقي 

م�شاه������د مبتكرة جاءت بعد اأن خرجت عن 

خراجي  أل������وف، ومزجت ف������ي العمل االإ الما

بين الم�شرح وال�شينما والتلفاز وعلى �شبيل 

بي  المث������ال م�شرحي������ة رهي������ن المحاب�ض الأ

العلء المعري فيها هدمت الجدار الرابع 

وتركت المتلق������ي يناق�ض معي الجملة التي 

�شل  يقوله������ا الممثل وي�شارك������ه بالتمثيل الأ

أريده  اإلى الهدف المنطق������ي المقنع الذي ا

أنَّه �شاعر  في �شخ�شية المع������ري وال�شيما ا

وفيل�شوف جاء بزم������ان غير زمانه فلو كان 

ف������ي زمنن������ا المعا�شر لغّير كثي������راً مما هو 

�شائد في حياتنا االجتماعية وهذا النوع من 

خراج يعتبر تم������رد على تقاليد الم�شرح  االإ

وبذلك اأكون قد خرج������ت عن التقليد كما 

أنن������ي اأول من اأدخ������ل ال�شينما في الم�شرح  ا

كحدث ولي�ش������ت �شينوغرافيا فكنت اأعمل 

خبار اإل������ى حقيقة فكان مثل  عل������ى نقل االأ

خبار  ألبي������ر كامو يعمل في منتوجه على االإ ا

أنا اأعمل على تحويل������ه اإلى حقيقة ومثل  وا

هذا ظل قا�شراً على ال�شاحة العربية على 

الرغم م������ن وجود محاوالت كثيرة بالتعاون 

نجاز مثل  مريكية الإ مع الواليات المتحدة االأ

هذا النوع الفن������ي وال�شيما في الدول التي 

زج������ت نف�شها فيما ال يعنيه������ا ودخلت في 

أنها اأ�شيبت بالف�شل  خرين اإال ا عداء مع االآ

نها لم تتمكن م������ن تقديم حوار �شينمائي  الأ

على الم�شرح كما فعلت.

- كي����ف تجم����ع بي����ن روؤيتك وبي����ن روؤية 

ل����ف ول �سيم����ا اأن����ك تق����ول ف����ي مجمل  الموؤ

حديث����ك ل بد من تدخ����ل المخرج في كل 

مكونات العمل الفني؟ 

• ال بد لي من التدخل في روؤية الكاتب 
نَّ المخ������رج هو �شاح������ب توجيه 

غالب������ا الأ

�شا�شي للعم������ل وتحديد م�شاره  المعنى االأ

الفن������ي وحيثيات������ه فاأنا عندم������ا اأخرجت 

أنه �شاحب مروءة  م�شرحية عطيل وجدت ا

أ�شعى من خلل  نَّه عرب������ي وا و�شجاع������ة الأ

خراجية على اأخ������ذ العمل اإلى  روؤيت������ي االإ

ن�شانية  االتج������اه الذي يخدم تطلعات������ي االإ

والوطنية واالجتماعي������ة، واإن كان الكاتب 

هو �شاحب الفكرة وه������و �شاحب المعنى 

العام للن�ض فالمخ������رج باإمكانه اأن يولف 
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اأخرى  وال�شخو�ض التجاه������ات  المعان������ي 

غي������ر االتجاه������ات التي يقدمه������ا الكاتب 

و�شمن هذا ال�شي������اق قدمت في م�شرحية 

طه ح�شين روؤى مخالفة لما كان مطروحاً 

وال������ذي يق�شي باأن ط������ه ح�شين هو رهين 

أي�شاً وه������و ي�شبه المعري ولو  المحب�شين ا

لم اأقدم روؤيا اأخرى خل�شت اإليها بناء على 

الو�شائ������ل المعي�شية والثقافية التي عا�شها 

طه ح�شي������ن لما نجح العمل فيك�شف واقع 

أن������ه يختلف عن المعري  طه ح�شين على ا

فه������و الذي كان ياأكل اللحم وهو الذي كان 

يجعل من زوجته كاتبة له وهو الذي در�ض 

بال�شوربون خلفاً للمعري الذي كان بريئاً 

�شياء وظل تلميذاً لتاريخه  م������ن كل هذه االأ

�شي������ل  وذل������ك م������ن خلل ما  العرب������ي االأ

قدمته على خ�شبة الم�شرح خلل العملية 

نَّ المعري هو 
أ خراجي������ة اإ�شافة اإل������ى ا االإ

رهين محاب�ض عدة ولي�ض اثنين فقط فلم 

لبان  يقت�شر على العك������وف عن اللحم واالأ

ب������ل كان حبي�ض البيت وال������ذات والغريزة 

وكان ب�شلوكه مختل������ف عن �شلوك �شابقيه 

وقد يكون عن الحقيه اأي�شاً.

- بمن تاأثر الفنان محمد وهيب ثقافيًا 

وفنيًا؟ 

أدباء  • لقد تاأثرت ثقافياً باأكثر �شعراء وا
العراق مثل ال�شياب ونازك الملئكة اإ�شافة 

أث������ري ال�شديد بالمتنب������ي والمعري  اإل������ى تا

ون������زار قباني وبع�ض كّتاب الرواية وال�شعر 

ا عل������ى ال�شعيد الفني تاأثرت  مَّ
أ الحديث. ا

بمخرجين متنوعين فمنهم من كان واقعياً 

ومنهم م������ن كان رومن�شي������اً ومنهم من كان 

ب������داع والفنتازيا ومن هوؤالء  يعتمد على االإ

اإبراهيم جلل وه������و قامة عربية، وجا�شم 

العب������ودي، وجعف������ر ال�شع������دي وغيره������م، 

وهذا م������ا جعلني اأتمكن من �شناعة حركة 

مو�شيقي������ة لل�ش������ور الت�شكيلي������ة التي ظلت 

مواكبة معظم الم�شرحيات على الرغم من 

داء  زياء واالأ الفوا�ش������ل الزمنية وتغيي������ر االأ

عمال تكت�شب قوة  نارة وكذلك كانت االأ واالإ

الح�شور وميزة الده�شة.

واإنَّ ما تاأثرت به اأحياناً جعلني في �شوء 

والفكرية  والجمالية  الفل�شفي������ة  التحوالت 

اأعم������ل مبا�ش������رة بتجريب الواق������ع القومي 

العرب������ي ب�ش������ورة م�شتوح������اة م������ن التاريخ 

وهذا ما كان نهايت������ه الو�شول اإلى التراث 

والمعا�شرة في اآن واحد.

- م����ا راأي����ك بالدرام����ا ال�سوري����ة؟ وما هي 

عمال التي تراها اأكثر اأهمية؟ الأ

• اإنَّ الف������ن ف������ي �شورية بع�ش������ه اأ�شبح 
قطار  عالمي������اً وتجاوز م������ا تقدم������ه كل االأ

العربي������ة بما فيها م�شر وه������ذا دليل على 

وجود قدرات هائلة ف������ي الكتابة والتمثيل 
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خراج وثقافة نا�شجة ووعي اجتماعي  واالإ

نَّ المخرج ال�شوري مع طاقمه 
ال نظير له الأ

الفني ا�شتطاع اأن يق������دم الحالة الدرامية 

المتط������ور والدراما  المعا�ش������رة ب�شكله������ا 

أو ب�شكلها  ا التاريخي������ة ب�شكلها المعا�ش������ر 

ومعناه������ا المقنعين وهذا م������ا وجدناه في 

م�شل�ش������ل الزي������ر �شالم م������ع تحفظي على 

النهاية التي و�شل اإليها المخرج واإن كانت 

أف������كار وروؤى تذهب اإل������ى مواجهة  هناك ا

أبناء الوطن  قرباء وا الث������اأر واالقتتال بين االأ

الواحد وكان������ت خلفاً لم������ا تتطلبه روؤية 

ال�شعب ال�شوري اأو حقيقة الزير �شالم التي 

عا�شت حياتها بالعنفوان وانتهت على غير 

ذلك اإ�شاف������ة اإلى كثير من اأعمال المخرج 

أنزور التي التزمت البنى  العالمي نج������دت ا

النف�شية واالجتماعية والتاريخية والوطنية 

كافة لهذا يجب اأن يمتلك المخرج قدرات 

متنوعة وثقافات مختلفة.

عم����ال الفنية  - م����ا راأي����ك بالدرام����ا والأ

الح����رب  �سوري����ة خ����الل  ف����ي  الت����ي قدم����ت 

عليها؟

عمال قد  • واإن كانت هن������اك بع�ض االأ
ظلت محافظة على م�شتوى الفن ال�شوري 

المتاألق اإال اأن هناك تراجعاً ملحوظاً �شببه 

هروب بع�ض ال�شخ�شيات الفنية وغيابها 

عن ال�شاحة لزرع القلق في الو�شط الفني 

والمنازع������ات والخلف������ات البنيوية وهذا 

ذنب ال يغف������ر واأ�شبح من الخطاأ اأن يكون 

لهوؤالء دور في م�شتقبل �شورية الفني فمن 

ترك وطنه مت�شبباً ب������اأي اأذى لي�ض جديراً 

اأن يعي�ض في������ه فكيف اإذا كان هذا الوطن 

هو �شورية العظيمة بمكوناتها الح�شارية 

واالجتماعية والتاريخية وبم�شتقبلها الذي 

ال يمك������ن اأن يكون اإالَّ جمي������ًل ناتجاً عن 

انتمائها العريق وتاريخها الم�شرف.

دي الف����ن العرب����ي دوره عل����ى  - ه����ل ي����وؤ

ال�ساحة الفنية والثقافية؟

• في اأغلب البلدان العربية عك�ض الفن 

تح������والت مجتمعه فكان قا�ش������راً وناق�ض 

المعنى ال يقدم اإالَّ ما ي�شغل المجتمع في 

م������ور ومعانيها وعلينا اأن ندرك  �شغائر االأ

ن في مواجهة  أكثر الدول العربي������ة االآ اأن ا

المخطط������ات التي تح������اك �شدها وبع�ض 

الدول تعاني من وطاأة حكامها المتعاملين 

م������ع الغريب فالنات������ج اأن الفن ال يقدم ما 

يجب اأن يك������ون في المواجهة اأو في �شرح 

مة  وتو�شي������ح تفا�شي������ل م�شتقبل ه������ذه االأ

وبالتال������ي ال بدَّ من نه�ش������ة فنية ي�شتيقظ 

فيه������ا الفنان������ون ليكون������وا عل������ى م�شتوى 

الم�شوؤولية التاريخية. 
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ملحة عن حياة �لفنان �ملخرج

 حممد وهيب

 

ه������و محمد وهيب من العراق مخرج م�شرح������ي وتلفزيوني تخرج من معهد الفنون الجميلة 

عمال الفنية اأهمها نقيباً للفنانين وهو  في بغداد عام )1964م( �شغل العديد من المنا�شب واالأ

أي�شاً وموؤ�ش�شاً لفرق م�شرحية عديدة.  ع�شو الهيئة التاأ�شي�شية لنقابة الفنانين ا

خراج الم�شرحي واختير رئي�شاً لرابطة الفنانين العراقيين الراف�شين  نال عدة جوائز في االإ

للحتلل وفاز باأف�شل مخرج م�شرحي عدة مرات.  
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كاتبة من �أ�سرة حترير جملة �ملعرفة. ❁

بعاد الثقافية للحرب على �سورية الأ

❁

 الح������رب الثقافية هي معركة ال�صراع 

ر، تلك صر، تلك صر، تلك  صيطرة عل������ى عق������ول الب�صيطرة عل������ى عق������ول الب� يطرة عل������ى عق������ول الب�صيطرة عل������ى عق������ول الب�ص صف������ي ال�صف������ي ال�

ري، صري، صري،  صاط �صاط � اط �صاط �ص صالحرب الباردة الت������ي تقوم بن�صالحرب الباردة الت������ي تقوم بن�

هي ح������رب ناعم������ة تعم������ل كالدبيب في 

تخدم صتخدم صتخدم  صي م������كان، ت�صي م������كان، ت� �صم������ت قد تكون في اأ

ر، ال تحتاج صر، ال تحتاج صر، ال تحتاج اإلى  صذهان الب�صذهان الب� أ الثقافة لتغيير ا

ات صات صات  صعتاد حربي، هي ح������رب على المقد�صعتاد حربي، هي ح������رب على المقد�

والتراث.  واللغ������ة  والتقالي������د  والع������ادات 

ة ومتنوعة  َّوللح������رب الثقافية مجاالت عدَّوللح������رب الثقافية مجاالت عدَّ

عالمية  منه������ا التعليمي������ة والتربوي������ة واالإ

والفنية وغيرها..

عر�ض وتقدمي:  اأمانـي الذبيان
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يتن������اول الكاتب مالك �صق������ور في كتابه 

ورية(.صورية(.صورية(. صبع������اد الثقافي������ة للحرب عل������ى �صبع������اد الثقافي������ة للحرب عل������ى � )الأ

تين هما: صتين هما: صتين هما:  صفكرتين رئي�صفكرتين رئي�

بعاد الثقافية للحرب على �سورية. - الأ

ر�ض؟ ن�سان على هذه الأ إين الإين الإ - اأ

من مجموعة من صمن مجموعة من صمن مجموعة من  صة تت�صة تت� ة تت�صة تت�ص صوكل فك������رة رئي�صوكل فك������رة رئي�

افة صافة صافة اإلى كلمة افتتاحية  ص�ص� إف������كار الفرعية اإ إف������كار الفرعية 
الأ

م  ورية الصورية الصورية الأ صللكت������اب التي تحدث فيها ع������ن �صللكت������اب التي تحدث فيها ع������ن �

������ال المقاومة، يق������ع الكتاب في مئتين ص������ال المقاومة، يق������ع الكتاب في مئتين ص������ال المقاومة، يق������ع الكتاب في مئتين  صالن�صالن�

وثماني������ن �صفحة، �صدر ع������ن الهيئة العامة 

ورية للكتاب صورية للكتاب صورية للكتاب 2015م. صال�صال�

بعاد الثقافية  لف كتابه بذكر الولف كتابه بذكر الوؤلف كتابه بذكر الأ وتهل الموتهل الم تهل المصتهل المص صا�صا�

ليل صليل صليل  صراق - نظام الت�صراق - نظام الت� راق - نظام الت�صراق - نظام الت�ص صت�صت� ت�صت�ص ص�ص� البعيدة وه������ي: ال

اراتصاراتصارات– المتالعبون  ص�صدام الح�ص�صدام الح� �صدام الح�– �صدام الح�–  عالمي الإ

الخطاب  التالع������ب بالوع������ي–  بالعق������ول– 

الم صالم صالم  ص�ص� – التفكير في زمن التكفير– التفكير في زمن التكفير– الإ الديني– 

ة«.صة«.صة«. صالمعار�صالمعار� يصيصي– البعد التربوي–  صيا�صيا� يا�صيا�ص صال�صال�

دت������ه صدت������ه صدت������ه  صف�صف� أ - ه������ل ت�صل������ح الثقاف������ة م������ا ا

ة؟صة؟صة؟ صيا�صيا� يا�صيا�ص صال�صال�

أننا نق�صد  صوك������د الكاتب ب�صوك������د الكاتب ب�صوؤال������ه ا ك������د الكاتب ب�وك������د الكاتب ب�وؤ وهنا يوهنا ي

وا صوا صوا  صولي������ن ولك������ن ه������م لي�صولي������ن ولك������ن ه������م لي� ولي������ن ولك������ن ه������م لي�صوولي������ن ولك������ن ه������م لي�صوؤ صوالمثقفي������ن الم�صوالمثقفي������ن الم�

ول في الدولة  اأ�صحاب ال������دور الفاع������ل الأ

والمجتم������ع ولكن يجب عليه������م قول كلمتهم 

ن هناك م������ن ينتظر  وتحدي������د موقفه������م لأ

آراءه������م والمثقف هو الذي يطرح  كالمهم وا

َ المالم؟ َمن المالم؟ من المالم؟ َمْن المذنب؟ ما العمل؟  َال َمنال منال َمْن
صوال�صوال�صوؤ

لك������ن المثق������ف ال ي�ش������اوم وال يقاي�������ض وال 

يخون.

يثبت الكاتب قول )هرمز الحكيم( �شمن 

أ�شماها »�شقط القن������اع«: )من عرف  فك������رة ا

الجهل كان عاقًل ومن جهل ذاته كان بذات 

غيره اأجهل(.

ويع������ّرج على قول اأبي الطي������ب: )يا اأمة 

مم( �ض49، هنا يوؤكد  �شحكت من جهلها االأ

ول لم  اأن الجامع������ة العربية منذ موؤتمرها االأ

مة الت������ي ت�شحك من  تفع������ل خيراً له������ذه االأ

مم التي جّرت الواليات اإلى العراق  جهلها االأ

وماذا فعلت في غزة؟ وليبيا...؟ واليوم نقول 

�شقط القناع...

أ�شم������اه النفق  ر �شقور �شم������ن ما ا �َش������وَّ

والخام�ض من حزيران العرب قد دخلوا في 

نف������ق، وفي نهاية النف������ق م�شباح والم�شباح 

بيد �شورية، حيث لن تتحقق اأحلم الطغاة

وهنا ي�شت�شهد ب�شعر بدوي الجبل ودروي�ض 

ال������ذي اأح�������ضَّ اأن الهزيمة فج������ّرت عا�شفة 

كبيرة يقول:

اأخذوا بابًا.. ليعطوك رياح 

فتحوا جرحًا ليعطوك �شباح 

هدموا بيتًا لكي نبني وطن.

وغيرهم كث������ر ممن تحدث������وا عن نك�شة 

حزيران م�شيراً اإلى دور بع�ض الحكام وحّرا�ض 

النفط في دعم العدو.
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نَّ هناك 
أ ا في فكرة ال�شرق والغرب يوؤكد ا مَّ

أ ا

عدداً من المثقفين لعبوا دوراً هاماً وخطراً 

في الحياة ال�شيا�شية والثقافية منهم )بيدبا 

أراد  يطالي( ا الفيل�شوف الهندي- ميكافيلّيّاالإ

كل منهم������ا اأن ين�شح الحاك������م على طريقته 

الخا�شة حيث تحوال اإلى رمزين في الثقافة 

العالمي������ة يوؤك������دان �شرورة �شل������وك وموقف 

واإبداع المثقف في الحياة.

يتاب������ع مالك �شقور ليبح������ث في كتاب 

مبريالية( فهو  اإدوارد �شعيد )الثقاف������ة واالإ

يعتب������ره من الكتب التي ت�شتحق اأن تو�شف 

باأنه������ا عظيم������ة حيث يك�شف في������ه اإدوارد 

والت�شابك  مبريالي������ة  االإ الثقاف������ة  خفاي������ا 

مبريالية والثقافة التي  المتواطئ بي������ن االإ

أنتجتها مجتمعاتنا. وباخت�شار هو تقديم  ا

أثارها كتاب )اال�شت�شراق(  أ�شئلة ا اأجوبة عن ا

يرّك������ز على اأن الحقيقة ت������كاد تنطبق على 

أّن  وروبي، اإالَّ ا كل مكان ف������ي العالم غير االأ

فرن�شا واإنكلترا تمتلكان تراثاً غير منقطع 

من الكتاب������ة الروائية ال نظي������ر لها. ي�شم 

أربعة ف�شول  مبريالية( ا كتاب )الثقافة واالإ

أ  ويق�شم كل ف�شل اإلى عناوين فرعية، يبدا

أقالي������م متقاطعة  ول بعنوان )ا الف�ش������ل االأ

تواري������خ متوا�شج������ة( وجعل له������ذا الف�شل 

أ اإدوارد  خم�شة عناوين فرعية حي������ث يبدا

بالما�ش������ي فيقول: )اإّن ا�شتث������ارة الما�شي 

أكث������ر اال�شتخطاطيات �شيوعاً في  هي بين ا

تاأويلت الحا�شر( �ض74.

لي�������ض عبث������اً فب������راأي اإدوارد ا�شتث������ارة 

الما�ش������ي م�شتمدة بقوة م������ن الحا�شر وهو 

أيه بقول ال�شاعر )تي .اإ�ض. اإليوت(  يدعم را

حول ق�شية التراث )اإنَّ التراث يت�شمن في 

ول الح�ض التاريخي(. المقام االأ

ويتن������اول ف������ي الف�ش������ل الثان������ي ال�شرد 

الروائي والف�ش������اء االجتماعي حيث ي�شرح 

مبراطوريات وخا�شة فرن�شا التي  و�ش������ع االإ

اكت�شب������ت الحيوي������ة والطاقة م������ن الموقع 

ا الف�ش������ل الثالث فيخ�ش�شه  مَّ
أ االمتي������ازي ا

يتن������اول  حي������ث  والمعار�ش������ة  للمقاوم������ة 

مقاومة ال�شعوب لل�شتعمار ونيلها حريتها 

وا�شتقللها كما يركز على ثقافة المقاومة، 

ولى ه������ي ا�شتعادة  واأن اإح������دى مهماتها االأ

ر�ض واإعادة ت�شميتها واإعادة �شكانها. االأ

لينتقلبعد ذلك اإلى فكرة جديدة يتحدث 

فيها ع������ن العولمة والثقافة حي������ث يوؤكد اأن 

مبريالية حتى  العولمة هي اآخر مراح������ل االإ

ن، وي�شت�شهد بقول )الدكتور ح�شن حنفي(  االآ

حول ظاهرة العولمة: )مفهوٌم ذاع في العقد 

خي������ر للتروي������ج لظاهرة اقت�ش������اد ال�شوق  االأ

الحر( �ض94.

ثم ي�شت�شهد بقول مك�شيكو حول تعريف 

الثقافة: )اإنَّ الثقاف������ة هي مجموع ال�شمات 
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الروحي������ة والمادي������ة والفكري������ة والعاطفية 

أو فئة اجتماعية  الخا�شة التي تمّيز مجتمعاً ا

داب وطرائق الحياة  بعينها، ت�شمل الفنون واالآ

�شا�شية  االأ نت������اج االقت�شادي والحق������وق  واالإ

عراف والتقاليد  ن�شان ونظم القي������م واالأ للإ

والمعتقدات( �ض95. 

وي�شير اإل������ى عولمة االقت�شاد التي تقود 

اإلى عولمة الثقافة فالعولمة في راأي الدكتور 

وروبية  أ�ش������كال الهيمنة االأ حنفي )هي اأحد ا

وروبية(. على ال�شعوب غير االأ

وال توج������د ثقاف������ة عالمي������ة واح������دة اإال 

ثقافة الم�شيطر الذي يمتلك اأدوات اإبداعها 

ون�شره������ا حيث اإّن الثقافة مهمة للعولمة من 

نه������ا �شمة جوهرية  حي������ث المعنى الوا�شح الأ

لكل عملية معق������دة والتفكير ف������ي العولمة 

م������ن حيث بعدها الثقاف������ي يك�شف طبيعتها 

�شا�ض عل������ى نحو بالغ  الديالكتيكي������ة في االأ

الو�شوح، ويطرح في النهاية �شوؤاالً مهماً هل 

م������ن اأمل في انبعاث ثقاف������ة عربية جديدة، 

ن المواطن ويقوي  ووعي ثقافي جديد يح�شّ

رهاب(؟.. المناعة فيه �شد )ثقافة االإ

أ�شماه بانتظار �شحوة ثقافية،  ا �شمن ما ا مَّ
أ ا

أنه على المثقفين العرب اأن ي�شتيقظوا  يوؤكد ا

لر�شم خارطة ثقافية جديدة تواجه التحدي 

ر�ض العربية  الكبير والخطر الذي يجتاح االأ

برمتها، وهذا لن يتحق������ق بمثقف واحد بل 

نحتاج اإل������ى موؤ�ش�شات ثقافية ر�شمية واأهلية 

من اأجل �شحوة ثقافية عربية.

ول لينتقل اإلى  هذا �شم������ن المح������ور االأ

ن�شان على  أين االإ المحور الثاني حول فكرة ا

ر�ض؟ هذه االأ

أ الكاتب ا�شت�شهاده بق������ول اأفلطون:  يب������دا

ن�شان تحّول  )اإذا ذاق الم������رء قطعة من لحم االإ

اإل������ى ذئب(. ثم نراه ي������ورد مقولة لكازانتزاكي 

ن�شان لم يتخل�ض  أّن االإ ال������ذي يثبت ويبره������ن ا

بعد من الوح�ض القابع في اأعماقه والدليل هو 

ما يجري في اأنحاء متفرقة من هذا العالم.

آنية  يات القرا وي�شت�شهد بمجموعة من االآ

أن������ه خ�شيم، جاحد،  ن�شان على ا ل�ش������ورة االإ

كاف������ر، كفور، فتور، يائ�������ض، بائ�ض، ظالم... 

ية:  ن�َش���اَن َلَكُف���ور} )�شورة الحج- االآ نَّ اْلإِ {اإِ

)�ش������ورة  َقُت���ورًا}  ن�َش���اُن  الإ {َوَكاَن   .)66

ن�َشاَن َلِفي  نَّ اْلإِ ي������ة: 100(. و{اإِ �شراء- االآ االإ

ية:2(. ُخ�ْشٍر}) �شورة الع�شر- االآ

ويحثن������ا لل�شتفادة م������ن موعظة ال�شيد 

ن�شان لو ربح العالم  الم�شيح: )ماذا ينتفع االإ

أّن هذا  كله وخ�شر نف�ش������ه(، على الرغم من ا

ر�ض و�شورته  ن�شان هو خليفة اهلل على االأ االإ

ن يغيِّر ما بداخله 
أنه لم ي�شتطع اأ ومثاله اإال ا

من هواج�ض.

آف������ة العمى(:  أ�شماه )ا لينتق������ل اإلى م������ا ا

يتح������دث هنا ع������ن رواية )مدين������ة العميان( 
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لِ�)خوزيه �شاراموغو(، فهي رواية رمزية يرمي 

أنه حي������ن تنعدم العلقات  م������ن خللها اإلى ا

ن�شاني������ة ف������ي المجتم������ع عنده������ا ي�شاب  االإ

ل������وان وي�شاب  ن�شان بح������ال من عمى االأ االإ

بالعم������ى النف�ش������ي و�شرعان ما يع������م العمى 

المجتم������ع كل������ه، وكلما ازداد ع������دد العميان 

ازداد تفكك الروابط االجتماعية والعلقات 

�شري������ة وانت�ش������رت المعايي������ر االأخلقية  االأ

ال�شيئة، وهذا ينطب������ق على م�شرقنا العربي 

وتحديداً على وطنن������ا �شورية نوؤكد اأن حالة 

العمى قد اأ�شابت اأكثرهم.

ثم يَطرح علينا �شوؤاالً ينقلنا لفكرة اأخرى: 

َمْن هو بطل هذا الزمان؟ 

أّن لكل ع�شر م������ن الع�شور �شمة  يثب������ت ا

تمي������زه عن غي������ره ولكل زمن ا�ش������م وت�شمية 

و�شم������ت بها الع�ش������ور ال�شابق������ة مثل ع�شر 

الظلم������ات وغيرها، فماذا يمك������ن اأن نطبق 

على هذا الزمن؟ 

الزم������ن الراهن بعد كل ه������ذا االزدهار 

أّن  وهذا التقدم في الميادي������ن كافة ما دام ا

الهمجية ق������د اأخرج������ت كل غرائزها دفعة 

واحدة تحت م�شميات عديدة فماذا يمكن اأن 

نطلق على اأدب هذه المرحلة؟ اأال يليق باأدب 

هذه المرحلة ت�شمية تفوق اأدب اللمعقول؟ 

أو َمْن هم  ول. َمْن هو ا ليعود ويطرح �شوؤاله االأ

اأبطال الع�شر؟ 

أ�شماه ثقافة المعنى نراه  ا �شم������ن ما ا مَّ
أ ا

ديب والفيل�شوف  يذكر مما اأتى على ذكره االأ

)غارودي( حول ثقافة اللمعنى التي تعمم 

الت�شطح والت�شي������وؤ والتي تهيمن على عقول 

ال�شباب فل تدعه������م يتدبرون وال يفكرون، 

ب������ل ت�شيطر على عقولهم وهنا ين�شط تغيب 

العقل ث������م احتلله ث������م تتم عملي������ة غ�شل 

الدم������اغ وما يجري في الب������لد العربية من 

ليبيا وتون�������ض وم�شر و�شورية والعراق خير 

برهان على ذلك..

ينتق������ل الكات������ب اإلى فك������رة اأخرى حول 

أ�شي������اء اأخرى  دب وا خ������لق واالأ الح������رب واالأ

أنا والغريب  لي�شتهل بقول محمود دروي�ض: )ا

أنا وابن عم������ي على اأخي  على ابن عم������ي وا

ول   هذا ه������و الدر�ض االأ
ّ
أنا و�شيخ������ي علي وا

ف������ي التربية الوطني������ة الجديدة ف������ي اأقبية 

الظلم(.

لقد ك�شف������ت هذه الحرب الظالمة اأموراً 

كثي������رة ولك������ن الموجع هو موق������ف المثقف 

أ َوْهُم  العارف الوطني الذي يراقب كيف بدا

الربيع العربي وكيف تطور م�شاره اإلى النهاية 

الفاجع������ة في تون�ض وليبي������ا وم�شر و�شورية 

أننا نواجه اأزمة اأخلقية  وعلين������ا اأن نعترف ا

حيث يورد قول اأحمد �شوقي:

خ��الق ما بقيت مم الأ واإنما الأ

فاإن هم ذهبت اأخالقهم ذهبوا
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يام تتجلى اأهمية هذا البيت  في هذه االأ

الذي ينطبق معن������اه وم�شمونه على العرب 

مة التي تحفظ قيمتها اأمة يكتب  عام������ة فاالأ

لها البقاء...

ث������م ن������راه يتحدث ع������ن الحرب������اء واآفة 

النفاق، فالحرباء هي الت������ي ت�شتطيع تغيير 

أن������ه حرباء  ل������ون جلدها ويق������ال عن فلن ا

ديب الرو�شي  أن������ه منافق، لقد كت������ب االأ اأي ا

ال�شهير )اأنطون ت�شيخوف( ق�شة )الحرباء( 

ه������ذه الق�شة التي ج�شدت النفاق من خلل 

أنموذج ب�شري له مكانته في المجتمع وبدت  ا

أن������ه اأظهر عملية  براعته ف������ي الق�شة على ا

التلون – النف������اق في دقائق معدودة بم�شهد 

ق�ش�ش������ي ق�شير ليحدثنا مال������ك بعد ذلك 

أر�������ض النفاق( ليو�شف ال�شباعي  عن رواية )ا

آف������ة النفاق في البيت والدائرة  الذي ك�شف ا

والحكومة والجامعة العربية.

أ�شم������اه )اآفة  يقول الكات������ب �شمن ما ا

الك������ذب(: اإذا كان ال�شدق ه������و الف�شيلة 

ولى ف������اإن الكذب ه������و الرذيلة الكبرى  االأ

والديان������ات كلها رف�ش������ت الكذب وعلَّمت 

أتباعها ومريديها تجنب الكذب وي�شت�شهد  ا

بكتاب )فل�شفة الك������ذب( للدكتور )محمد 

م( ي�شم الكتاب ثمانية ف�شول  مهدي علَّ

يتحدث فيها عن الكذب والحدود الفا�شلة 

بي������ن ال�شدق والك������ذب، و�ش������ور الكذب، 

والكذب وال�شراحة، والكذب المباح ليختم 

بقوله: )اإنَّ ال�شدق �شجاعة والكذب جبن 

ولوؤم(.

ا بين الثقافة وال�شيا�شة فنراه يوؤكد  مَّ
أ ا

عل������ى اأن الكتب الت������ي تناول������ت ال�شيا�شة 

والثقاف������ة وعلقتهم������ا كثيرة ج������داً منذ 

اأفلط������ون وحت������ى الي������وم فقد ج������اء في 

أكاذيب( لموؤلفه  كتاب )�شتالين حقائ������ق وا

)فلديمير جواخري( حول لقاء اأجري مع 

�شتالي������ن لمناق�شة ط������رق التطوير اللحق 

أنه يجب  دب والفن ليركز �شتالين على ا للأ

دب يعد  أّن االأ علينا ا�شتيعاب م������ا يجري وا

يديولوجية  أه������م مكون������ات االأ مكون������اً من ا

المهيمنة في المجتم������ع ي�شتخدم لحماية 

م�شالح الطبقة المهيمنة، اأما في االتحاد 

ال�شوفيتي لحماي������ة م�شالح الكادحين اأي 

دول������ة ديكتاتورية البروليتاريا، ثم يدح�ض 

أنه ال  �شتالين مقولة )الف������ن للفن( ويوؤكد ا

يمكن اأن يوج������د فنانون وكّت������اب و�شعراء 

وم�شرحي������ون اأحراراً وه������م م�شتقلون عن 

المجتم������ع اأي ال تعنيهم ق�شايا المجتمع. 

وطل������ب من الذي������ن ال ي�شتطيع������ون خدمة 

ال�شعب بكتاباتهم بو�شعهم اأن يح�شلوا على 

اإذن للخ������روج وال�شكن الدائم في الخارج، 

ألقاه جمال  ث������م نراه يتحدث عن خط������اب ا

عبد النا�شر ف������ي الخام�ض والع�شرين من 
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أه بالحديث  �شهر ني�شان عام )1968م( بدا

ع������ن المثقف )المثقف هو الذي يفكر في 

اأحوال المجتمع ككل(. 

)المثق������ف ملت������زم يج������ب اأن يحدد دور 

االلتزام ودرجات االلتزام فبالن�شبة للمثقف 

االلت������زام الوحي������د ه������و الت������زام باالرتق������اء 

بالمجتمع وبالحياة عن طريق الم�شاركة في 

العمل والتوجيه ال�شيا�شي والفكري(.

ويتابع عبد النا�شر: )المثقفون مطالبون 

باأن يقودوا حوار جماهير ال�شعب واأن يعطوا 

المزيد من الو�شوح والخ�شوبة والعمق( ولكن 

ناأ�ش������ف ونحن نرى المثقفي������ن تركوا دورهم 

�شا�شي ورحلوا وابتعدوا عن عملم. االأ

������ا بالن�شبة لفك������رة �ش������ورة المثقف  مَّ
أ ا

فيقدم لنا �شوراً للمثقف، فح�شب اأدوني�ض 

اإن������ه المثق������ف الطليعي، ووف������ق غرام�شي 

المثقف الع�ش������وي الحقيقي، ووفق مي�شيل 

فوكو المثقف ال�شمولي، ووفق اإدوارد �شعيد 

المثق������ف الثوري، وه������ادي العلوي المثقف 

ل  ������ا �شالح عبد العظي������م يف�شّ مَّ
أ الكون������ي، ا

ح������ال المثقف في الما�ش������ي والراهن وفي 

نماط يت������م تحديده������ا من خلل  أي������ه االأ را

للمثقفين  اليومي������ة  الحياتية  الممار�ش������ات 

في�شنفه������ا على ال�ش������كل التال������ي )التاجر، 

الموؤ�ش�ش������ة، الحبُّوب، المطيباتي، ال�شفيق، 

�شتاذ الدكتور، الزوج������ة(، ليختم بقوله:  االأ

)اإن المثق������ف هو الع������ارف( وهذا المثقف 

الع������ارف اإن لم يوظف ثقافت������ه في خدمة 

وطنه ومجتمعه، واإن لم يكن هدفه ونبرا�شه 

ن�شان، واإن ل������م ينا�شل في �شبيل  وغايته االإ

الخير والحق والحرية والم�شاواة فل خير 

فيه وال خير في ثقافته.

ليعّرج عل������ى رواية )جورج اأورويل األف 

أربعة وثمانون والنفاق المزمن  وت�شعمئة وا

وفن الكذب المهيم������ن( هذه الرواية التي 

تف�شح النفاق والك������ذب الفجور وال�شرور 

والتزيي������ف والتزوي������ر واإّن وزارة الحقيقة 

أ الرواية في  ه������ي وزارة الباطل ومن يق������را

يام يعرف كيف يتم التزوير وقلب  ه������ذه االأ

الحقائق ليختم مالك �شقور كتابه بف�شل 

تح������ت عن������وان )الثقاف������ة والمثقفون من 

ول اإلى ع�شر التفكير  ع�شر االنحطاط االأ

خط������ر(: فيقول  رهاب������ي االنحطاط االأ االإ

الم�شافة �شا�شعة والفرق هائل والمفارقات 

مرعبة والمفاج������اآت �شاعقة وموجعة بين 

ما كان وما هو كائن وما يجب اأن يكون لي�ض 

عل������ى �شعيد الثقاف������ة والمثقفين فح�شب 

ب������ل ي�شمل مناحي الحياة كله������ا ال�شيا�شية 

واالقت�شادي������ة واالجتماعي������ة والع�شكرية، 

فمرحل������ة التحري������ر الوطن������ي والنهو�������ض 

القومي كانت ق�شيرة لذلك يقترح ت�شكيل 

ور�شة عم������ل ثقافية م������ن )وزارة الثقافة، 
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علم،  اتح������اد الكت������اب الع������رب، وزارة االإ

فتاء(  وقاف، دار االإ وزارة التربية، وزارة االأ

وذل������ك من اأجل و�شع خطة عمل وم�شروع 

ثقافي لتجديد الخطاب الثقافي والتربوي 

رهابي التكفيري  والديني لمواجهة الفكر االإ

والتع�شب الطائفي.

تبدو اأهمية هذا الكتاب الخا�شة من كونه 

يتمثل قيمة معرفية جديدة، ال�شيما في ظل 

ر�ض ال�شورية  ما يجري من اأحدث عل������ى االأ

وما يلفت االنتباه اأن الموؤلف كان جريئاً في 

تي والم�شتقبلي  مخاطب������ة الواقع في ظله االآ

محّذراً من تبع������ات الفكر الم�شلل بتعاويذه 

ال�شوداء والتي ن�شيتها الح�شارة ال�شورية منذ 

زمن طويل و�شيظل هذا الكتاب مرجعاً اأميناً 

أبعاد الحرب  وعلمة �شاخ�شة في تحلي������ل ا

الكونية والثقافية على �شورية.
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اإ�س������دارات ج�����ديدة

 كتاب دم�سق

حاء احلب... راء احلرب

�رسير القلب.. �شائليني يا �شاآم.. يف البدء 

كان احلب.. يف انتظار اأم�ض..

أع������له، هي عنوانات  العناوين اخلم�شة ا

جزاء، الت������ي و�شعها الدكتور  أو االأ ب������واب ا االأ

هزوان الوز، لكتابه »كت������اب دم�شق« الرواية 

ال�شادرة حديثاً عن دار الفارابي اللبنانية.

�شدقاء  حد االأ يقول املوؤلف يف اإهدائه الأ

عل������ى اأوىل �شفحات روايت������ه! الكتابة �شهادة 

على الواقع، واأحياناً �شهيدته..

�أديب و�سحفي �سوري. ❁

❁

اإعداد: ح�سني هالل

ناف�������ذة عل��ى

م.. يف البدء 

ه، هي عنوانات 

عها الدكتور 

هزوان الوز، لكتابه »كت������اب دم�شق« الرواية 

دقاء 

فحات روايت������ه! الكتابة �شهادة 
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وقد كتب النا�رس يف �شهادة له على غلف الرواية:

أو لكليهما معاً.  ن حمكّيها �شوري، ا ن كاتبها �شوري، اأو الأ هذه رواية �شورّية بامتياز ال الأ

نها تهج�ض ب�شورية الوطن والدولة واملوؤ�ش�شات واحل�شارة والتاريخ وامل�شتقبل.. بل الأ

ألوانهم – مبن فيهم النقاد – هم َمْن ينفون  أنواعهم وا من نافل القول، اأن القّراء على ا

أو بتلك.. بيد اأن ما اأف�شح  أو يوالفون �شهادة النا�رس، بهذه الن�شبة ا أو يوؤكدون... يخالفون ا ا

عن������ه قلم املوؤلف يف اإهدائ������ه، اإ�شافة اإىل ما نّوه به النا�������رس يف �شهادته يدفعان بنا نحو 

�شباب الكامنة، خلف طباعة رواية »كتاب دم�شق« خارج دم�شق؟ الت�شاوؤل، عن االأ

❁    ❁    ❁

كوالي�س املبدعني

علمي، يطل علين������ا الكاتب ال�شحايف املخ�رسم »هاين  باإح�شا�������ض املبدع وحرفية االإ

اخلّي« عرب جديده »كوالي�ض املبدعني« رقم )129( من �شل�شلة اآفاق ثقافية التي ت�شدرها 

الهيئة العامة ال�شورية للكتاب يف دم�شق.

ال ي�ش������ي »اخلّي« الذي عّودن������ا، عرب ما �شبق من كتبه، اأن ياأخذ بيدنا اإىل املعتوق تّواً من 

ع من  أو تطّرفه. ال بل يو�شِّ اأخبار �شوال������ف ال�شا�شة وال�شيا�شيني، ال�شيما احلار منها بطرافته ا

خياراته وتخّيه، مبا ينعك�ض تخ�شيباً على خمزون املتلقي »اإجلًء للمكتوم واإغناًء للمعلوم«.

يعر�ض زميلنا اخلّي، يف جديده اآنف الذكر، 

الذي يُ�شتَمُّ منه �شيء من ملحقة الزمن للكاتب 

وراق – عل������ى اأهميتها  وعودت������ه اإىل متناثر االأ

– يعر�������ض ملنا�شبات وحلظات خا�ش������ة »نادرة 
أدباء وكّتاب، لئن نوافقه  وح�شا�شة« من حيوات ا

ون�شكره على ن�رسها، فقد ال جناريه الراأي فيما 

ذهب اإليه من ترجيع وتعليل وحتليل.

 زيادة، 
ّ
دباء والكّت������اب: مي من ه������وؤالء االأ

نزار قباين، جربان خليل جربان، حممد مهدي 

اجلواه������ري، غادة ال�شم������ان، عزيزة مريدن، 

وغيهم وغيهن.

نف الذكر، 

حقة الزمن للكاتب 

هميتها 

������ة »نادرة 

اب، لئن نوافقه 

ي فيما 

 زيادة، 

نزار قباين، جربان خليل جربان، حممد مهدي 

م������ان، عزيزة مريدن، 
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املياه العائمة

كغيه������ا من مراحل التح������ّول يف تاريخ 

ال�شع������وب، مبا هي ا�شطفاء مل������ا قبلها من 

نتائج، وخما�ض ملا بعدها من والدات، جترتح 

مرحلة »ُقبيل اجللء« يف تاريخنا، اأهميتها 

اخلا�ش������ة، يف �شورية و�شائر ب������لد ال�شام. 

ما جعلها حم������ّط اأنظار املفكرين واملبدعني، 

أبناء  ومائ������دة غنية، توافرت عليه������ا بنات وا

دب، من كل حدب و�شوب. الفن واالأ

رواي������ة »املياه العائم������ة« للمبدع الراحل 

»�شميم ال�رسيف« ال�شادرة موؤخراً عن الهيئة 

العامة ال�شوري������ة للكتاب يف دم�شق. هي من 

عمال اجل������ادة واجلديدة، التي تتخذ من  االأ

ع������وام القليلة، يف دم�شق ما قبل اجللء )مبائها ودمائها واأحداثها واأر�شها و�شمائها(  االأ

بطًل اأوالً لها.

ديب،  حداثها.. كتابة االأ لئ������ن كانت كتابة املوؤرخ عن فرتة معينة، هي توثيق اإخباري الأ

حداث ونتائجها، على �رسائح املجتمع.. فل غرو اإن  �ش������داء دوافع تلك االأ توثيق اأدبي الأ

أّثراً،  أ�شباب للتوثيق، تاأثياً وتا أديباً ومو�شيقياً – ا تاآزرت ملوؤلف الرواية مثار كلمنا هنا – ا

ن�شان فح�ش������ب، واإمنا على املكان  ح������داث وترجيعاتها. لي�ض على االإ م������ا بني حيثيات االأ

�شياء. حياء واالأ والزمان واالأ

رمبا عامت على مياه ال�رسد يف املو�شوعات الرئي�شة للرواية، بع�ض النقاط اخلفيفة. 

كاأن تت�ش������ع جادة اأو حارة �شغ������ية يف وجدان الروائي، لتطغى على م�شاحة ما حولها يف 

أة ما يف الواقع املروي، فتبدو كظاهرة اجتماعية  الواقع.. ويت�شّخم منعك�ض م�شكلة امرا

أن������ه اأن ي�شّو�ض على الهارموين الفني  يف الواق������ع الروائي. بيد اأن ال هذا وال ذاك من �شا

بداعي للموؤلف. للرواية وال اأن يخلخل درجات ال�ُشلَّم االإ

❁    ❁    ❁

ل يف تاريخ 

طفاء مل������ا قبلها من 

نتائج، وخما�ض ملا بعدها من والدات، جترتح 

هميتها 

نظار املفكرين واملبدعني، 

بناء 

رواي������ة »املياه العائم������ة« للمبدع الراحل 

 عن الهيئة 

وري������ة للكتاب يف دم�شق. هي من 

عمال اجل������ادة واجلديدة، التي تتخذ من 
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مائدة الوقت

ق������د تذهب الكراهي������ة بال������كاره، بينما تاأتي 

املحبة باحلب واملحبني..

�رسار  ق������د يودي ال�رّس – ع������دا �شاحبه – باالأ

خيار، يف حني ميكث اخلي يف حامله، ويطال  واالأ

خرين حتى ال�رّسيرين منهم. االآ

ويذهب اللغ������و وعادي الكلم هب������اًء واأدراج 

فئدة، فتنتع�ض   االأ
ّ
الهواء، بيد اأن ال�شعر ميكث طي

جذوته كلما ا�شتدعته احلاجة.

أ�شعاره  يقت�������رس ال�شاعر �شام������ر كح������ل، يف ا

الراهن������ة »مائ������دة الوقت« ال�ش������ادرة حديثاً عن 

أُحادّيتها لي�شت  الهيئ������ة العامة ال�شورية للكتاب، على الوجدانيات احلميم������ة، وهي على ا

قليلة، كما مل تكن يوماً:

جل�شُت../

وكان انتظارِك مائدة الوقِت../ 

اأفردت �رسا�شَف ليٍل/ 

واأقداح من اأجنٍم/ 

وتقا�شمت وال�شمَت/ 

اأرغفًة، من �شكون. �ض58.

كي تت�شع اجلم������ل لرهافة ُح�شا�شة الروح.. كي ترتفع �شخون������ة الكلمات، اإىل م�شتوى 

حرارة اجل�شد.. وكي ت�شتحق احلياةُ احلياة. كان ال بد من �رسورة احلب يف احلياة.

انتظرتِك خم�شني األف ق�شيدة../ 

وكنت ال�رسورة/ 

يف كل �شيء. �ض28.

تي 

ار 

 يف حامله، ويطال 

دراج 

�شعاره 

 عن 

أُُ ُ

❁    ❁    ❁
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الحديث عن الختالف في الراأي والقول والفعل، اأ�شبح »مو�شة« دارجة، 

نا خلقنا لنختلف.. قد يكون الختالف  يام، وكاأنَّ التداول في هذه الأ كثيرة 

ثراء  بين اأهل الحق والراأي �شائغًا ومفهومًا، باعتباره م�شدرًا من م�شادر الإ

»ال�شورى«  مبداأ  وما  ال�شائب،  الوجيه  ال��راأي  اإلى  للو�شول  وو�شيلة  الفكري، 

�شالم في تعاليمه، اإل ت�شريعًا لهذا الختالف الحميد، اأو التنّوع  الذي اأقّره الإ

في الراأي ووجهات النظر..

ويبدو اأنَّ هناك من يحاول اأن يوؤجج الختالف في الراأي، فيحيله اإلى خالف 

وت�شورات ومعتقدات  واأفكار  وبلبلة  و�شقاق، فيدخلنا في لغط وجدل  ونزاع 

نحن في غنى عنها، وعلى هذا يمكننا اأن نقول نحن مع الختالف في الراأي 

وكاأننا خلقنا لنختلف؟!

اآخر الكالم
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الختالف  و�شد  والنزاع،  والختالف  ال�شقاق  اإلى  ي��وؤدي  ل  كان محمودًا  اإذا 

رهاب.. ب والإ الذي يوؤدي اإلى الفرقة والفتنة والتع�شّ

الكوني،  النظام  ثوابت  من  جزء  وهو  منه،  لبد  طبيعي،  اأم��ر  الختالف 

حداث، وفي ظل الختالف تنمو المدار�ض  يعي�ض معنا وينمو ويتجدد بتجدد الأ

راء وي�شبح الختيار بين الحلول ال�شحيحة ل الخاطئة،  الفكرية، وتتعدد الآ

ة �شليمة، وقواعد علمّية مدرو�شة، اأ�شا�شها اأن  وهذا لن يتم اإلَّ على اأ�ش�ض عقليَّ

يتولى القول والراأي والفعل من »يعرف« طبيعة المجال الذي يتحاور فيه.. 

ا  اأمَّ ي�شنعون،  فيما  ية«  »الحرَّ كل  ما،  �شيء  عن  الحقيقة  »يعلمون«  فللذين 

اإبداء الراأي فيه،  اأمر يجهلونه، فلي�ض من حقهم  الذين يت�شدون لمعالجة 

ولتكون الفتوى لغير الفقهاء وفيما يفتون فيه.

ية«.. التي اأ�شبحت  يام، لم نجد كلمة تناف�ض كلمة »الحرَّ في كتابات هذه الأ

ات�شاعًا وعمقًا وربما  يام في ت�شورنا لها  ق�شيتنا الكبرى، واأخذت تزداد مع الأ

ة..  ت�شطيحًا، فاأ�شبحت متعددة ال�شتعمالت ومتنوعة ال�شتخدام.. حّرية �شيا�شيَّ

ديب  الأ حرية  المراأة..  حرية  ال�شتعمار  من  التحرر  حرية  اقت�شادية..  ية  حرَّ

والمثقف وهكذا اأخذ تيار الحّريات يت�شاعد وياأخذ مفاهيم مختلفة ومتنوعة، 

وت�شبح  مدارها،  عن  وتخرج  اأخ��رى،  اأبعادًا  ية«  »الحرَّ تاأخذ  األَّ  نرجوه  ما  وكل 

غايتها التخريب والنعتاق من القيم، والنطالق نحو نتائج غير محمودة..

�شلوكه  في  تنظر  ثم  ية«  »بالحرَّ بحّقه  ي��م��ان  الإ يّدعي  من  اأ�شدق  ل  اأن��ا 

ًا على ظهر  الفعلي، فاإذا هو يبتلع في جوفه كل من عاداه لكي ل يبقى حيَّ

اأن يتحدث �شواه، ويمالأ �شدقيه بلفظ  حد  اأحد �شواه، فهو ل يريد لأ ر�ض  الأ

لفاظ وال�شفات  ية« وهو اأبعد النا�ض عنها، يقذف من يخالفه باأب�شع الأ »الحرَّ

مر اإلى ال�شرب والتكفير والخيانة و»فقدان البو�شلة«  وال�شتائم، وقد ي�شل الأ

و»�شياع الطا�شة« و»يا اأر�ض ا�شتدي ما حدا قّدي« و»من يخالفني الراأي فهو 

�شدي« ومن حقي اأن اأجلد ظهره واأق�شم و�شطه، واأدمر حياته..
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ل اأدري كيف يمكننا اأن نعالج اأمورنا وق�شايانا وم�شاكلنا الم�شيرية بهذا 

ية الراأي، الناتج عن انزياحات وتحولت كبرى  ية، ولحرَّ الفهم الخاطئ للحرَّ

اأمريكا  حاولت  التي  الخالقة«  »الفو�شى  واأكاذيب  وتخر�شات  العنف  اأفرزها 

والمجتمعية  ال�شيا�شية  العوامل  من  مجموعة  خالل  من  هيكليتها  فر�ض 

مّرت  التي  ح���داث  الأ ك�شفت  لقد  زمنية..  عقود  منذ  المتراكمة  والدينّية 

الحّرية  اأزمة  �شنوات ون�شف عن عمق  اأربع  اأكثر من  العربية منذ  مة  الأ بها 

والثقافة  والقيم  خ��الق  والأ الفكر  في  ة  متتاليَّ انهيارات  وعن  ومفاهيمها، 

ية التي ن�شتعملها في حياتنا اليومّية،  والدين والمجتمع.. لقد ثبت اأن الحرَّ

بداع  الإ وحركّية  العربي،  العقل  وتكوين  الحداثة،  قيم  البعد عن  كل  بعيدة 

الحّرية من  اأ�شف- نرى  –بكل  اأ�شبحنا  النفق.. لقد  والخروج من  والتطور، 

تندد  التي من خاللها  روؤيتها  لها  فئة  وكل  متفاوتة،  واأبعاد  زواي��ا مختلفة، 

وترف�ض وتقرر ولكن بموازين غريبة، لين�شاأ التنازع والخالف القبيح، ويمتلئ 

آه يا زمن.. المجتمع بال�شكوك والخالفات التي ل حدود لها...ا

❁    ❁    ❁
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التنسى آن تضع أغلفة كتب


